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Introdução

De duas maneiras se chega a Despina: de navio ou de camelo. A cidade apresenta-se diferente a 
quem vem por terra e a quem vem por mar.
O condutor de camelos que vê aparecer no horizonte do planalto os pináculos dos arranha-céus, as 
antenas de radar, esvoaçar nos aeroportos as mangas de vento brancas e vermelhas, deitar fumo 
as chaminés; pensa num navio, sabe que é uma cidade mas pensa-a como uma nau que a leva para 
fora do deserto (…)
Por entre o nevoeiro da costa o marinheiro distingue a forma da bossa de um camelo, de uma sela 
bordada de franjas cintilantes entre duas bossas sarapintadas que avançam a balouçar, sabe que é 
uma cidade mas pensa-a como um camelo de cuja albarda pendem odres e alforges cheios de frutas 
cristalizadas, vinho de palmeira, folhas de tabaco e já se vê à cabeça de uma longa caravana que o 
leva para fora do deserto do mar (…)

Italo Calvino, 1990, p. 21

Há sempre pelo menos duas formas de se poder ver a cidade, porventura opostas ou complementa-
res. Os locais, as culturas e os anseios por detrás de quem vê a cidade, promovem modos diversos de as 
considerar que enriquecem a sua compreensão.

Por isso, aqui se reúnem vários olhares. Olhares que juntam os dois lados do Atlântico, num falar 
português, mas onde se cruzam várias culturas e se distinguem significativas diferenças, não apenas por 
uma leitura portuguesa e europeia, ou brasileira e latino-americana, mas por desiguais percursos de 
cada autor, diversas inserções teóricas e formas várias de abordagem à dinâmica recente do centro de 
uma dada cidade.

Naturalmente que, além do olhar ser diferente, é diferente também o objeto que se olha. Neste 
livro, são tratadas cidades de dimensão desigual, situadas em contextos regionais diferentes, as quais 
podendo refletir aproximações marcadas pelo processo de internacionalização (da economia, da arqui-
tetura e até do urbanismo) que tenderão à homogeneização, todavia refletem de forma absolutamente 
singular a articulação que estabelecem com outras cidades e entre a “sua” região e o mundo, o modo 
como expressam a mais ou menos longa história de uma sociedade urbana, feita de dinâmicas diversas, 
associadas não apenas a diferentes ritmos de transformação, mas também à desigual forma como se 
revestiu a ação dos agentes de transformação e o modo como se articularam na promoção dos seus in-
teresses.

Os olhares incidem sobre um lugar particular da cidade, o qual refletirá de uma forma muito espe-
cial suas tensões: o seu “centro”.

Há uma literatura considerável, especialmente dos anos de 1980 e 1990, sobre a perda da importân-
cia dos centros únicos – ou principais – das cidades, face às dinâmicas de reestruturação espacial. Temos 
uma reflexão acumulada de qualidade, que versa sobre o aparecimento de novos centros comerciais e 
de serviços, a constituição de novas centralidades ou mesmo sua “diluição”, a perda de prestígio social e 
político dos centros agora apelidados de “tradicionais”, a alteração das condições de acessibilidade e de 
mobilidade, a variabilidade dos comportamentos de compra e a segmentação dos consumidores segun-
do condições socioeconô/ómicas.
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Lugar de convergência de pessoas, ideias, bens e serviços, o centro é, com maior ou menor expressão 
(que isso varia no tempo e de caso para caso) lugar de encontro, de referência, de concentração de ele-
mentos diversos que melhor caraterizam o urbano. Em muitas situações, este centro, sobretudo quando 
visto como “o centro”, está em crise. Noutras, por razões diversas, associadas por exemplo à dimensão da 
cidade ou à ação urbanística, foi capaz de demonstrar notável resiliência e nunca deixou de ser “centro 
principal”; noutros ainda transfigurou-se, envelhecendo e especializando-se na oferta para uma popula-
ção sobretudo rural e/ou de menor poder de compra, por vezes “alindado” para passeio de turistas.

A proposta deste livro é a de voltarmos nossa perspectiva analítica para o “velho centro”, na com-
preensão de percursos recentes, desiguais, mas quase sempre marcados por alterações significativas, 
no que se pode configurar como (mais) uma “nova vida” de uma área essencial à cidade. Desejamos, 
portanto, oferecer aos leitores com este livro, uma leitura das dinâmicas recentes que se reconfiguram 
em múltiplas formas, recompondo os centros, redefinindo seus conteúdos e alterando o seu papel nas 
estruturas urbanas agora muito mais complexas.

Tratamos de realidades urbanas muito ligadas pela história, a portuguesa e a brasileira, mas, tam-
bém, muito diversas entre si, por múltiplas razões, que estão analisadas em algumas passagens deste 
livro. Escolher as cidades a serem abordadas nos dois países foi, então, um desafio que nós enfrentamos 
considerando com ênfase dois pontos: reunir artigos sobre várias cidades que ocupassem posições di-
ferentes em seus respectivos sistemas urbanos, de modo a oferecer uma amostra que fosse, de algum 
modo, significativa do conjunto, sem jamais poder representá-lo completamente, e garantir algum grau 
de comparabilidade entre as duas formações sociais, razão pela qual se buscou, em ambos os casos, tra-
tar de suas grandes metrópoles, mas também enfocar cidades que desempenham papeis importantes de 
articulação em suas redes urbanas e de comando regional. 

O livro está organizado em três capítulos. O primeiro conta apenas com três textos e é mais geral, 
pois trata de descrever processos, analisar dinâmicas e levantar tendências, tomando-se como referência 
o quadro teórico e o conjunto do país, de modo a contextualizar a leitura dos outros textos. O segundo 
contém 5 textos, os quais têm como objeto áreas urbanas de grande importância, pelas suas histórias, 
mas também por suas participações atuais na divisão interurbana do trabalho, as quais se inserem em (e 
comandam) regiões metropolitanas. Sendo certo que, tal como nas demais cidades, a dimensão entre as 
duas grandes metrópoles portuguesas (Lisboa e Porto) seja muito diferente das brasileiras (São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador), sobretudo se avaliadas em número de residentes (o que não significará tanto 
quanto alguns pensam…), a verdade é que desempenham papéis não muito diferentes, pelo menos a 
nível nacional, pelo que se optou por reuní-las e ordená-las por ordem alfabética. O terceiro capítulo – e 
o mais volumoso – aborda cidades médias de ambos os países em textos que procuram tratar, de forma 
diversa, as dimensões essenciais que entendem os autores marcar a diversidade das dinâmicas do “velho 
centro”, quando tratamos dos espaços urbanos menos complexas e com menor número de papéis, ainda 
que não sejam pequenos: Aveiro, Braga, Campina Grande, Évora, Leiria, Londrina, Marabá, Passo Fundo 
e São José do Rio Preto. 

Como se vê, um livro, como tantas outras coisas, é resultado de um conjunto de escolhas. Entre as 
que fizemos, uma das mais importantes, foi a relativa aos autores. Convidamos pesquisadores que vêm 
se debruçando sobre a análise do urbano, vêm oferecendo contribuições de qualidade sobre os proces-
sos espaciais que tocam nossas cidades, com especial destaque para seus centros, razão pela qual, como 
organizadores dessa obra, só temos agradecimentos pelas contribuições que oferecem. Sem eles, o livro 
permaneceria um projeto. Com eles, temos base para um debate, para um diálogo com outras leituras 
disponíveis ou que vierem a público nos próximos anos.

Por fim, registamos o que em grande parte explica a origem desta coletânea – a relação construída 
entre nós, seus organizadores. Conhecemo-nos no começo dos anos 2000, no Simpósio Internacional 
sobre o Comércio e o Consumo na Cidade, realizado em São Paulo; mantivemos diálogo profissional, nos 
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anos que se seguiram, com a realização de atividades académicas na Universidade do Porto, em Portugal, 
e na Universidade Estadual Paulista, no Brasil; trocamos ideias sobre textos publicados; fomos apresenta-
dos um aos parceiros de pesquisa do outro; fizemos trabalhos de campo em ambos os países; almoçamos, 
jantamos, batemos papo sobre a vida e, de certo modo, tudo isso é parte do caminho percorrido para 
que essa publicação fosse feita. De algum modo, mesmo que como pequena contribuição, ela represen-
ta uma aproximação entre a Geografia Portuguesa e a Geografia Brasileira, tanto quanto oferecem ao 
leitor um material, que convidamos à leitura e à crítica.

Porto e Presidente Prudente,
Outono Português e Primavera Brasileira de 2012

José Alberto Rio Fernandes
Maria Encarnação Beltrão Sposito
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Do centro às centralidades múltiplas1

Teresa Barata-Salgueiro 
Universidade de Lisboa

Zukin (1998) sugere que as cidades pós-industriais se organizam em torno do consumo em vez da 
produção, e Lipovetsky (2006) teoriza sobre a sociedade do hiperconsumo que corresponde a uma nova 
fase do capitalismo de consumo em que o consumidor desempenha um papel central na economia de 
mercado. Isto implica novas lógicas de produção do espaço urbano destinado a seduzir e atrair con-
sumidores, novos produtos e novos espaços onde se desenrola o processo de consumo, desde cafés e 
esplanadas a centros comerciais e complexos de cinemas, de casinos e parques de diversões a museus, 
mas os bairros de escritórios, ruas comerciais e praças são igualmente apropriados pelo consumo. A ló-
gica do consumo converteu a cidade em mercadoria, fomenta a sua promoção e marketing suportados 
por iniciativas de alteração de imagem e intervenções na morfologia e funcionalidades dos vários sítios. 
A cidade palco e objeto de consumo não se pode reduzir a um único espaço exclusivo, a um centro, mas 
organiza-se em múltiplas centralidades, embora se tenha assistido nos últimos anos a uma importante 
reapropriação das áreas centrais.

A atual cidade expandida e descontínua possibilita aos consumidores fazer uma espécie de ‘zapping’ 
que permite a compra, em lugares e momentos diferentes, refeições de todos os tipos a todas as horas 
(Fernandes, 2007). Enquanto a cidade pré-industrial e a industrial tinham um ‘centro’, a cidade fragmen-
tada da modernidade tardia será melhor caracterizada pela existência de uma rede de centralidades ou, 
para outros, como Michael Dear, pela justaposição de fragmentos distintos como as peças de um puzzle, 
a copresença de grupos variados e da diversidade de temporalidades, espacialidades e modos de vida. 

As profundas e rápidas mudanças que caracterizam a nossa época são responsáveis por alterações 
nas cidades, a nível de organização e das suas funções centrais. Neste texto propõe-se uma reflexão 
sobre a complexidade urbana que a metáfora das centralidades múltiplas procura dar conta. Pretende-
se explorar a ideia que a transição da organização urbana de uma estrutura monocêntrica para o po-
licentrismo acompanha a consolidação da sociedade de consumo, no quadro da crescente produção e 
apropriação simbólica da cidade. 

Começo por discutir o conceito de centro e centralidade na geografia urbana, depois, na segunda 
parte, apresento a evolução da área central ao longo do tempo, tendo por referência as cidades portu-
guesas, para de seguida elencar alguns elementos do que se poderá chamar a nova vida para o centro, 
no final do século 20. O texto termina com os fatores que contribuem para a interpretação das mudan-
ças, valorizando os que mais diretamente se relacionam com as questões do consumo, e pelo enunciado 
de alguns desafios que as transformações identificadas comportam.

1  Este texto beneficiou da pesquisa desenvolvida nos projetos A criatividade Urbana da Região de Lisboa (CCDR-LVT), coorde-
nado por Isabel André e Mário Vale, Replacis e Chronotope (FCT-Urban-NET) de que coordenei a equipa portuguesa e no primeiro 
também a internacional. Agradeço a todos os colegas a oportunidade de aprendizagem conjunta.
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1. Centro e centralidade na geografia urbana

O centro ou área central individualiza-se na organização do espaço pelos grupos humanos. Num 

aglomerado, o centro é a parte mais protegida e mais controlada, talvez por isso também a mais pres-

tigiada e desejada, aquela onde estão os ‘chefes’ e as pessoas mais importantes, as quais a comunidade 

tem interesse em defender ou as que têm o poder para impor essa localização. No modelo de organi-

zação do espaço da cidade pré-industrial de Sjoberg (1960) a elite ocupa o centro. Desde a Antiguidade 

também aí se encontram a administração pública e os templos mais importantes.

A presença dos poderosos, o prestígio, a segurança, a comodidade da localização fazem do centro 

a zona mais disputada do povoamento. Com o crescimento do aglomerado e diversificação das funções 

nota-se uma tendência para o aumento da densidade de ocupação (daí o perfil alto dos centros das 

cidades), para a subida dos preços dos terrenos e dos imóveis, para o incremento da variedade das activi-

dades presentes, embora num quadro de concorrência que leva à seleção de umas e à marginalização de 

outras, contribuindo para uma organização de usos do solo que os modelos da renda económica, como 

o de Alonso (1960), procuram explicar.

O conceito de centro, a sua função, e a relação com outros centros e as áreas envolventes pode ser 

analisada a duas escalas interligadas, uma, mais geral, a que se pode chamar do sistema urbano, em que 

a cidade é um ponto, e outra, dada pela ampliação da maior escala, em que a cidade é uma área com 

extensão. 

A nível dos sistemas urbanos as cidades são centrais em termos de emprego, porque concentram 

grande diversidade de atividades e por isso atraem população rural dispersa em busca de trabalho. São 

também centrais pelos serviços que prestam e que obrigam a deslocações de pessoas ou à distribuição 

de bens pelos territórios circundantes. A este nível a discussão tem focado a crescente integração dos 

vários sistemas urbanos, por força do estabelecimento da economia mundo globalizada, e a emergência 

de cidades globais, destacando-se os contributos de Hall (1966), Friedmann (1986), Castells (1989 e 1996), 

Sassen (1989), Taylor (2004), entre outros, em paralelo com o reforço das configurações em rede (Camag-

ni,1993, Veltz,1994, Viard,1994). 

O novo quadro interpretativo do desempenho e dos diferentes caminhos de sucesso das cidades 

tende a valorizar o papel exercido pelas redes em que os lugares participam, em detrimento das funções 

que cumprem para os territórios envolventes e outros lugares do seu sistema urbano. Deste modo, as 

redes têm ganho grande protagonismo na literatura científica das últimas décadas. A minha preocupa-

ção nos estudos urbanos tem sido principalmente a da cidade como área, por isso é essa que se privilegia 

neste texto. Podemos então analisar o centro em função de três dimensões analíticas, a geométrica, a 

funcional e a simbólica, separadas por conveniência de análise mas inter-relacionadas e presentes em 

todos os centros urbanos. Pode, também, considerar-se que a palavra ‘centro’ se refere a uma entidade, 

a uma localização com forte poder de atração de pessoas2 e com determinadas propriedades geomé-

tricas, enquanto ‘centralidade’ remete para outro tipo de propriedades apostas a essa geometria e que 

reforçam a sua atração. A evolução do conceito foi no sentido da valorização destas últimas a ponto de 

suplantar as da geometria. De facto, a evolução semântica que se registou na literatura de caráter geo-

gráfico de ‘centro’ ou ‘lugar central’ para ‘centralidade’ parece corresponder à vontade ou necessidade 

em sublinhar outras dimensões que não apenas a da geometria das distâncias ou das acessibilidades, 

mesmo estando presentes na ideia de centro urbano desde há muito, como é o caso de características 

do foro social como o prestígio.

2  Há centros especializados em que a atração tangível se exerce sobre mercadorias (como um mercado abastecedor ou um 
centro de triagem de mercadorias) mas a atração tangível do centro da cidade exerce-se fundamentalmente sobre pessoas.
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A dimensão geométrica

O centro é o lugar geométrico das menores distâncias à periferia. O efeito da distância teve grande 
importância na explicação da organização do espaço em coroas concêntricas em torno do ponto central, 
desde Von Tünen. A capacidade explicativa da distância foi reiteradamente afirmada pelas correntes 
neopositivistas da Geografia locativa dos anos de 1960. Na elaboração da explicação, fizeram apelo aos 
modelos gravíticos e à teoria de lugares centrais, talvez o principal corpo teórico de referência para estas 
correntes que discutem, verificam e reelaboram essa teoria. De notar que tanto nos modelos gravíticos 
como na teoria dos lugares centrais, cumulativamente com a distância, encontram-se atributos fun-
cionais responsáveis pela dimensão e posição hierárquica dos vários centros, tanto à escala do sistema 
urbano como à intraurbana.

A exploração do efeito da distância permitiu diversificar as escalas de medida e o foco na acessibili-
dade levou a uma desvalorização da geometria strictu sensu. De facto, numa sociedade de mobilidades 
crescentes e cada vez mais tecnicizada, a acessibilidade é mais significativa do que a pura distância a um 
ponto. A centralidade torna-se cada vez mais dependente da conectividade, da existência de ligações, 
do tempo de deslocação, do seu custo relativo. Assim, Beaujeu-Garnier e Delobez (1977), numa obra 
clássica sobre as transformações do comércio urbano, salientam que, na expansão das grandes superfí-
cies comerciais periféricas, mais importante do que a distância é a rapidez da deslocação e a facilidade 
de estacionamento.

A dimensão funcional 

Do ponto de vista funcional, os centros são uma concentração de funções diversificadas que atraem 
muita gente e, portanto, suportam importantes trocas de informação. As suas propriedades funcionais 
derivam das atividades que acolhem que os distinguem e lhes dão conteúdo.

Na Geografia Urbana o centro rapidamente deixou de ser visto apenas como uma área central pela 
localização e acessibilidade para passar a sê-lo devido à aglomeração de atividades terciárias, principal-
mente as que exigem deslocação de pessoas e propiciam o contacto pessoal.

A centralidade funcional está associada com a organização e o controle da produção, portanto com 
a produção do espaço para a realização do capital, mas também com a apropriação e o uso para a repro-
dução da vida. As necessidades da organização da produção e da acumulação do capital explicam que os 
centros acolham os níveis altos da administração pública e empresarial, os bancos e outras empresas da 
área financeira, as sedes das grandes empresas, o comércio responsável pela circulação das mercadorias 
e não apenas pelo abastecimento das famílias e empresas, diversos serviços. As funções necessárias à 
reprodução da vida quotidiana, para além do alojamento, requerem abastecimento, troca de ideias, con-
vívio propiciado pela reunião de gente relativamente diversificada. Talvez seja mesmo isto que justifique 
a existência de um centro em todos os lugares. Como exigem deslocações são muito sensíveis à acessibili-
dade, apesar de alguma perda relativa deste fator em face da valorização de outras características, com 
a consolidação da sociedade de consumo.

As funções que fazem centralidade não são necessariamente as mesmas nos sítios em que o espaço 
é transformado para servir a produção e a circulação do capital (centros de negócios) ou para atrair vi-
sitantes para o consumo (centro de comércio, serviços, cultura e lazer). Tradicionalmente coexistem no 
mesmo espaço mas, nos grandes centros, nota-se uma tendência para a separação interna das funções, 
como o estudo pioneiro de Murphy,Vance e Epstein (1955) mostrou. Hoje em dia o exercício das funções 
que fazem as diversas centralidades funcionais transformou-se, bem como os padrões de localização e 
frequentação, e o consumidor pode escolher entre ir ao cinema no centro tradicional de diversões, num 
dos centros comerciais periféricos ou num complexo de cinemas de uma das novas áreas de lazer e con-
sumo.
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A dimensão simbólica

A Geografia Humanista e a Geografia Cultural contemporânea, bem como os estudos sobre o con-
sumo e a cultura inspirados em perspetivas fenomenológicas, vieram lançar luz sobre os laços afetivos 
que as pessoas desenvolvem com os lugares, mostrando que os sítios (tal como os objetos) são imbuídos 
de sentidos. 

As cidades são objetos materiais com uma determinada estrutura física habitada que provoca re-
presentações abstratas as quais, por sua vez, afetam as decisões e a vida das pessoas. Por isso, Pacione 
(2001, 22) diz que as cidades têm uma estrutura física objetiva e uma estrutura subjetiva ou cognitiva. De 
facto, os territórios apresentam-se simultaneamente no domínio factual e sensível, físico e fenomenal, 
ecológico e simbólico (Berque,1987). Com Relph (1987) podemos interpretar as paisagens urbanas como 
expressão de ideias e valores da época em que foram produzidas.

O sentido de lugar resulta da ocupação continuada de um território e de eventos reais ou imagi-
nários que nele tiveram lugar, que são recordados através da construção de monumentos ou da preser-
vação de testemunhos, como lembra Cosgrove (2000). É portanto expressão da cultura e faz parte da 
identidade de um grupo. Mas se o caráter simbólico dos lugares é um produto cultural que resulta da 
apropriação do espaço, a imagem que apresentam e as representações que suportam são construídas 
pela experiência direta ou indireta dos lugares e contribuem para atribuir o caráter distintivo aos diver-
sos sítios. Isto permite o uso das imagens no marketing dos lugares, como adiante se verá.

A centralidade simbólica está essencialmente ligada às ideias de prestígio e de poder que explica a 
marcação física desse espaço pelo poder, ao longo dos tempos, e a atração que transforma os centros em 
lugares de reunião de pessoas.

Cedo na história urbana encontramos o uso simbólico do espaço pelo poder politico e religioso que 
‘marcam’ o espaço central, desde logo pela sua localização nele, depois pela construção de monumentos 
que os simbolizam e exprimem. A arquitetura e o desenho urbano se encarregaram de valorizar estes 
sítios de os tornar, pela via artística, imponentes e impressivos. 

Os templos principais, o palácio, a sede da administração estão quase sempre na praça central, des-
de o agora e o fórum da Antiguidade. Esta praça pode ter no centro um monumento evocativo de um 
acontecimento ou personagem, desde o obelisco que evoca a ocupação do Egipto (na Sultanahmet de 
Istambul e na Concorde de Paris) às figuras equestres das praças reais europeias dos séculos 17 e 18.

No caso português, a praça do palácio real, o Terreiro do Paço, depois do terramoto de 1755 reno-
meada de Praça do Comércio, continuou a ser designada pelo velho nome e, mais do que isso, a significar 
a centralização do poder político de Lisboa, o seu domínio sobre o resto do pais, independentemente de 
ter perdido o palácio real há muito e hoje quase nem alojar ministérios. Porém, aí persiste o ministério 
das finanças o que, portanto, a nível simbólico, ainda permite que a expressão não tenha perdido com-
pletamente todo o suporte em termos materiais de conteúdo.

O prestígio dos sítios vem do capital simbólico que o poder e as famílias com elevado estatuto social 
emprestam ao espaço que ocupam. Esse capital passa das pessoas para os imóveis e sítios podendo, em 
certos momentos, ser trocado por dinheiro, como sucede aquando da aquisição das residências burgue-
sas para instalação de empresas, processo que Pinçon e Pinçon-Charlot (1992) descrevem na migração 
do centro de Paris para oeste, semelhante ao da migração do terciário de empresas pela avenida da 
Liberdade e bairros anexos, em Lisboa. As empresas valorizam-se ao instalar-se num imóvel e bairro 
de prestígio que resulta da posição social do anterior ocupante. A arquitetura sendo também um ele-
mento distintivo pode ajudar a conferir uma imagem de modernidade ou, pelo contrário, de respeito 
pela tradição, importantes para o prestígio das empresas que ocupam esses edifícios. Posteriormente, 
o estabelecimento de empresas de qualidade reforça o prestígio e as características atrativas do sítio. 
Por isso, num estudo sobre a formação de novas centralidades de escritórios em Lisboa, valorizaram-se 
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os aspetos simbólicos do prestígio dado pela qualidade das empresas, articulada com a modernidade 
da forma arquitetónica, e considerou-se que centralidade significava “boa acessibilidade a transporte 
automóvel combinada com a qualidade do espaço e das atividades que o ocupam” (Barata-Salgueiro, 
1994,88).

É ainda o prestígio do lugar, resultante da sua apropriação por grupos de elevado estatuto social, 
que o põe na moda e explica que as elites burguesas o usem para o passeio de ver montras, para ver e ser 
visto, tal como o flaneur “com o qual a intelectualidade parte para o mercado”, num processo tão bem 
descrito por Baudelaire e analisado por Benjamin (1982 e 1974 em Kothe, 1991,39).

Grupos de elevado capital cultural, muitas vezes desprovidos de capital económico emprestam tam-
bém prestígio e valor aos sítios que frequentam concorrendo igualmente para a seleção e produção de 
novas centralidades.

A valorização crescente dos sentidos dos lugares na sociedade de consumo contribui assim para a 
proliferação de novas centralidades definidas por grupos e formas de capital diferentes.

2. Caminhos do centro

O modelo das zonas concêntricas de Burgess tem funcionado como cânone ilustrativo da evolução 
da organização urbana. Segundo este modelo, cada coroa, a começar no núcleo central, cresce ganhan-
do espaço à custa da invasão da coroa envolvente, sem negar o crescimento vertical no próprio sítio, a 
verticalização dos centros das metrópoles (Souza, 1994), responsável pela sua densificação.

A observação da realidade empírica, a área ocupada pelo centro das cidades europeias ao longo do 
tempo, revela, no entanto, que, independentemente de haver crescimento na sua periferia imediata, 
a maior parte dos centros ‘caminha’, pois a invasão não se dá uniformemente em coroas mas progride 
numa direção privilegiada, traduzindo-se numa deslocação do centro ao longo do tempo. Encontramos 
referências a este tipo de movimento em cidades muito grandes como Paris, em que a direcção é dada 
pela localização das residências de classes altas (Pinçon,Pinçon-Charlot,1992) e pequenas como Leiria 
(Cachinho 2006a) estudada neste volume.

Em cidades de sítios alcandorados, como sucede em muitas cidades portuguesas, no sítio alto encon-
trava-se o castelo, o coração defensivo, e a sede da administração pública. À sua porta se fazia a feira, 
ainda hoje evocada na toponímia (largo, hoje rua do Chão da Feira em Lisboa). Com o desenvolvimento 
da vida de relação, na parte baixa, junto das vias de trânsito (sejam elas o porto, como em Lisboa, no 
Porto ou em Coimbra, ou a estrada, como em Montemor o Novo) aglomeram-se as actividades económi-
cas ligadas à troca, com os armazéns, as lojas, os mercadores, a produção artesanal e depois fabril. Este 
núcleo de actividades rapidamente se converte também em ‘centro’ (de actividades e das trocas).

Mesmo que o centro alto e o centro comercial estivessem ligados por uma ‘via central’ movimenta-
da, situação não muito frequente, o crescimento acaba por conduzir a uma duplicação do centro com 
especialização entre o castelo, sede da administração político-militar, e a ribeira, locus do comércio e da 
vida de relação, e depois ao declínio do primeiro a favor do reforço do segundo. Em Lisboa este processo, 
pelo menos a nível simbólico, acontece quando D.Manuel transfere o palácio real para a beira-Tejo.

Na segunda metade do século 20, a grande expansão e transformação das actividades do sector 
terciário com a terciarização das economias urbanas, pelo menos nos países mais desenvolvidos, vai ter 
grande impacto na área central das cidades que aumenta consideravelmente, seja pela verticalização, 
seja pela horizontalidade do alargamento em extensão. Neste contexto, encontramos de novo um pro-
cesso de crescimento com duplicação e especialização, entre a Baixa e a Boavista no Porto, a Baixa e as 
Avenidas Novas, em Lisboa. 

Nesta fase as cidades apresentam um ‘novo’ centro de actividades terciárias, muito dinâmico, an-
corado nos modernos edifícios de escritórios pontilhados com algum comércio, no geral por via de 
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galerias e pequenos centros comerciais, e uma ‘Baixa’ em processo de declínio, com actividades roti-
neiras, imóveis degradados e progressivamente esvaziados. Isto levou-me (Barata-Salgueiro, 2001) a 
distinguir o centro histórico do centro tradicional (a Baixa) e do novo centro (Marquês-Avenidas), no 
caso de Lisboa. 

Condicionada pelo cânone da cidade norte-americana explicava a extensão do centro de Lisboa em 
direcção às Avenidas Novas pelos constrangimentos topográficos e urbanísticos que dificultavam o seu 
alargamento in situ e nas imediações. O estatuto urbanístico da Baixa pombalina impede a substituição 
dos imóveis, portanto a verticalização, enquanto os declives acentuados e as ruas estreitas que serpen-
teiam nos tecidos antigos e consolidados das colinas que a marginam constrangem o crescimento lateral. 
Não restava outra solução do que seguir os vales para Norte, principalmente o mais nobre ocupado pela 
Avenida da Liberdade e, chegando à rotunda, dispersar-se no território homogéneo das avenidas pla-
neadas com malha ortogonal relativamente desafogada. A quase inexistência de constrangimentos per-
mitiu que aí proliferassem os negócios imobiliários tendo-se dado assim a redefinição das centralidades 
pelo capital imobiliário. Os palacetes burgueses do último quartel do século 19 e primeiras décadas de 
novecentos deram origem a edifícios de escritórios onde se instalaram bancos e outras empresas, hotéis, 
pequenas galerias comerciais e, a partir de certa altura, também condomínios residenciais de standing.

A arquitetura de empresas inundou progressivamente o território das avenidas com edifícios de 
autor, por vezes arrojados, quase provocatórios, de qualidade muito variada que semeiam alguma per-
turbação visual ao romper com a unidade estilística reveladora dos diversos períodos de ocupação. Sur-
gem os primeiros projetos de uso misto, associando habitação – serviços – comércio – lazer, e nota-se a 
mudança de escala na produção urbana (Barata-Salgueiro, 1994). A área ocupada e/ou a arquitectura 
adquirem forte valor simbólico e tanto representam o poder financeiro da instituição como transmitem 
o respeito pelo património e pela história do sítio, seja pela integração de testemunhos conservados de 
antigos edifícios fabris ou jogando com eles, ou, ainda, apresentando-se simplesmente como modernos 
(ou pós-modernos) e divertidos.

Este caminhar do centro a partir de uma localização inicial tem sido documentado em muitas cida-
des, designadamente pelo estudo do comportamento locativo do comércio de nível mais alto.

Penso hoje que a duplicação do centro a que se assiste entre o final dos anos 50 e os anos 80 corres-
ponde a uma fase de transição para a situação de centralidades múltiplas trazida pelo policentrismo. De 
facto, sensivelmente ao mesmo tempo que os serviços se dispersavam nas avenidas novas, produzindo 
aí uma nova centralidade, surgem em Lisboa outras centralidades, por vezes especializadas, fora desta 
área, como são os parques de escritórios ou de empresas, as grandes superfícies comerciais e os parques 
de diversões e outros espaços de lazer. Bairros antigos foram apropriados pela economia cultural ou cria-
tiva, que muitas vezes se interliga com a economia da noite, outros especializaram-se na oferta turística 
explorando o património construído e a nostalgia da autenticidade.

Tornou-se difícil, senão impossível, identificar o centro nas metrópoles contemporâneas que ocupam 
vastos territórios e apresentam estruturas muito complexas de centralidades múltiplas que polarizam 
grande volume de deslocações.

A organização urbana passou, portanto, de uma situação dominada por um centro para uma outra 
de policentrismo em que existem várias áreas de centralidade, sendo que umas são especializadas, por 
exemplo nos serviços de ócio e lazer, e outras diversificadas porque combinam comércio e escritórios, ou 
habitação-comércio e escritórios, embora as tendências atuais do planeamento sejam críticas da separa-
ção funcional do Modernismo e favoráveis a alguma diversidade, suporte da variedade de usos. 

Os diversos centros constituem então uma rede de centralidades ligadas por fluxos de vária ordem. 
No caso dos centros de comércio, os que mais tenho estudado e melhor conheço, eles oferecem um leque 
variado de escolhas aos consumidores que frequentam os vários centros em diferentes ocasiões e por 
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motivos diversos, tendo-se perdido a característica de fidelização e de exclusividade de áreas de mercado 
marcadas pela distância e acessibilidade.

3. Nova vida para o centro

O avanço do centro para novas áreas tem acarretado o declínio das que são libertadas e abandona-
das. Muitos bairros encerrados pelas muralhas dos castelos desapareceram ou estão em vias de abando-
no total. O comércio e outras atividades de lazer que fizeram o sucesso dos centros terciários que eram 
objeto do passeio para ver montras e dos encontros nos cafés e pastelarias, entre o final do século 19 e 
durante a primeira metade do 20, entraram em estagnação e declínio nos anos 60. 

Depois de um período de decadência os centros ganham nova vida, em articulação com o desenvol-
vimento de novas procuras (Barata-Salgueiro,2006) e novas estratégias de produção do espaço, e a sua 
função predominante desloca-se para a esfera do consumo e para a produção simbólica que lhe está 
associada.

Áreas centrais das metrópoles, correspondentes ao centro histórico ou tradicional, frentes aquáticas 
e outros brownfields da cidade centro foram tomadas pelo conjunto de atividades do sector da cultura-
lazer-turismo, fruto de intervenções de reabilitação ou regeneração em que o sector público frequente-
mente se alia ao capital imobiliário. 

A bibliografia sobre esta evolução é muito vasta, uma vez que se encontram textos a dar conta da 
transformação dos tecidos urbanos no mesmo sentido, um pouco por todo mundo3, pelo que me limito 
a enunciar brevemente as formas mais comuns, para seguidamente me deter sobre o contexto em que 
elas decorrem.

Do ponto de vista comercial a transformação das áreas centrais, mostra naturalmente diferenças se-
gundo ramos e áreas do centro. As novas ofertas podem substituir os antigos comércios de rua ou surgir 
em centros ou galerias comerciais que se multiplicam nas áreas centrais de muitas cidades. Em termos 
de grandes tendências pode dizer-se que se nota um aumento da diferenciação por via de processos de 
dualização, etnicização e criatividade que vão ao encontro da maior segmentação dos consumidores 
por estilos de vida e padrões de consumo. A separação geográfica do comércio de luxo em relação às 
ruas comerciais não é um fenómeno novo, mas foi ampliado pelo desenvolvimento de uma elite global 
de super-ricos e pela atração das marcas. Já a vitalidade das ruas comerciais do centro decorre mais de 
fenómenos geracionais e culturais do que propriamente económicos.

Nas avenidas de comércio de luxo (Carreras e Pacheco,2009; Rosa,2010) onde se encontram as ca-
sas das grandes marcas da moda internacional (avenida da Liberdade em Lisboa, Paseo de Gracia em 
Barcelona, rua Ortega y Gasset, em Madrid, rua Óscar Freire em São Paulo) os clientes são muitas vezes 
estrangeiros, principalmente angolanos e da Europa de Leste, no caso de Lisboa.

As ruas comerciais são dominadas por lojas de franquia e cadeias nacionais e estrangeiras. Grandes 
Armazéns podem coexistir com pequenos e médios centros comerciais e surgem âncoras fortes que tan-
to podem ser uma livraria, como a FNAC, uma gelataria ou uma loja da Nespresso, todas com presença 
no Chiado de Lisboa. Esta área que foi o centro social e da moda nos anos de 1950 e 1960s para depois 
desaparecer dos roteiros, voltou a adquirir uma grande vitalidade nos últimos anos, designadamente 
para gente jovem.

Para além dos processos em curso a nível de conveniência, assistiu-se também a uma etnicização 
do comércio do tipo bazar, eventualmente com artigos pseudo artesanais para turistas, no centro. Estes 
estabelecimentos não apresentam um padrão locativo claro, porque aparecem nas ruas comerciais, nas 
áreas de restaurantes, ou em antigos mercados transformados.

3  Para exemplos do Brasil veja-se Vargas e Castilho 2009, e para a Europa Mediterrânea, Martínez, 2010.
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As áreas de lazer desdobram-se entre novos equipamentos de cultura (museus, aquários, salas de 
concertos) com forte conteúdo simbólico, zonas variadas de diversões, bares e restaurantes, pré-existen-
tes mas renovados ou criadas de novo. Caso particular, onde produção e consumo se combinam, é dado 
pelos bairros culturais e criativos com diferentes configurações e localizações, mas sempre definidos pela 
concentração de atividades ligadas às artes, ao design, à moda, à música, ao vídeo e à comunicação, que 
atraem também restaurantes bares, discotecas com ambientes mais ou menos alternativos. 

Na Geografia é provavelmente Scott (1997) quem primeiro estuda bairros emergentes com ativi-
dades culturais e criativas. Hall (2000) foi também sensível cedo à importância que a cultura começava 
a assumir na economia urbana de cidades convencidas que ela podia resolver todos os problemas de 
armazéns e fábricas encerradas. Noutra perspetiva, Lipovetsky e Serroy (2008,21) ajudam a compreender 
a ligação entre cultura e consumo ao teorizarem sobre a ‘cultura-mundo’ marcada pela grande diversi-
dade das experiências consumistas e, ao mesmo tempo, um quotidiano marcado por consumos cada vez 
mais cosmopolitas.

Há também exemplos de revitalização de certos bairros até então marginalizados do ponto de vis-
ta socioeconómico, por vezes ocupados por minorias étnicas, por intermédio de atividades de turismo, 
cultura e lazer em torno da música e da restauração, já sem considerar o turismo de risco que ‘vende’ 
excursões com estadia nas favelas do Rio de Janeiro.

Do ponto de vista do alojamento assiste-se a uma grande diversidade de situações. A mais antiga 
liga-se a processos de gentrification desenvolvida por artistas e intelectuais com elevado capital cultural 
mas pouco capital económico que procuram velhos edifícios em áreas centrais, por serem muito acessí-
veis do ponto de vista da mobilidade e do preço. Estão muitas vezes na origem da definição de novas 
áreas culturais e criativas na cidade interior.

Cresce também a oferta de habitação de luxo e de hotéis, ao mesmo tempo que processos mais 
fracos lançam no mercado alojamentos para grupos de menor poder económico. Os estratos mais altos 
são o alvo dos processos imobiliários dominantes que permitem o avanço da gentrification (Smith,1979 e 
1996, Lees,2000 e 2008, Mendes,2010), enquanto os apartamentos grandes da cidade burguesa do final 
de oitocentos e da coroa decadente do centro são disputados por estudantes, nacionais ou estrangeiros, 
deslocados das suas terras de origem e por imigrantes. No caso de Lisboa, existe ainda alguma oferta 
de habitação de iniciativa pública para jovens, no quadro de políticas de rejuvenescimento das áreas 
interiores. 

O turismo urbano nas suas diversas modalidades tem conhecido grande expansão no início do sécu-
lo 21. Paralelamente aos hotéis de luxo, tem aumentado a oferta de alojamentos para turistas jovens e 
pouco endinheirados através de ‘hostals’, alguns instalados em imóveis reabilitados dos centros históri-
cos de Lisboa e do Porto. No mesmo sentido tem crescido a oferta de alojamentos turísticos em prédios 
de habitação, de forma pontual e dispersa na cidade antiga.

4. Fatores e Desafios

Estas transformações expressam alterações na procura e nos estilos de vida e resultam de interven-
ções no território, diferentes pela dimensão da área intervencionada, alcance e tipo da operação. Os 
fatores que explicam as alterações assinaladas referem-se a mudanças contextuais, dos consumidores 
e da produção do ambiente construído. Nas primeiras limitamo-nos a fazer uma breve referência às 
preocupações ambientais e à transformação das mobilidades, porque o propósito principal deste texto 
é sublinhar a importância que o consumo tem na transformação da estrutura de centralidades. Não po-
demos, porém, ignorar, mesmo que dedicando-lhe pouco espaço, a produção do ambiente construído 
articulada com as políticas públicas.
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Fatores de contexto

Tem-se assistido ao crescimento da sensibilidade ambiental e dos valores sobre a ecologia e susten-
tabilidade que levam as pessoas a procurar estilos de vida mais saudáveis, como andar mais a pé ou de 
bicicleta, consumir produtos bio e frequentar ginásios, com menos impactos negativos no ambiente, e a 
mudanças de atitude no sentido de aumentar a reutilização e reciclagem.

Os estudos sobre as alterações climáticas, o equilíbrio hídrico, o estado de muitas reservas, designa-
damente de petróleo, a redução da biodiversidade apontam para a necessidade de alterar o paradigma 
do crescimento económico e têm servido de suporte a recomendações de política no sentido da limitação 
da dispersão periférica e favoráveis à urbanização compacta. 

No que respeita às mobilidades, importa sublinhar que, perto do final do século 20, cresceram mui-
tíssimo todos os tipos de movimentos. Os mais expressivos envolvendo pessoas dizem respeito às migra-
ções internacionais de trabalhadores e às do turismo. O aumento do número de residências familiares 
conduziu também ao alargamento do tipo de lugares em que se localizam tendo crescido as residências 
secundárias em cidades de várias dimensões, por vezes num país diferente do da residência principal.

À escala urbana aumenta o número de deslocações e o seu alcance, bem como os motivos que as 
determinam. Às migrações pendulares vêm juntar-se as motivadas pelas compras e pelo lazer.

Neste contexto, a procura para o comércio e os serviços urbanos é muito superior à estimada com 
base na população habitualmente residente, e inclui visitantes e turistas, residentes a tempo não inteiro 
na cidade, caso de estudantes e residentes em segunda habitação (Barata-Salgueiro, 2006). Martinoti 
(1993) foi sensível a esta questão ao identificar uma série de populações flutuantes cuja presença lhe 
permite diferenciar gerações de metrópoles. Nas de 2ª geração dominam os migrantes pendulares mas 
aparecem já os visitantes, consumidores e usuários da cidade que não residem nem trabalham nela. 
A transição para a metrópole de 3ª geração é marcada pela presença de grupos que praticam um uso 
intensivo e contínuo de áreas muito específicas da cidade, como é o caso das pessoas que viajam em 
negócios ou dos turistas.

A transformação nas mobilidades é de tal ordem que permite falar num tempo de hipermobilidade 
em que todos os fluxos aumentam e, ao mesmo tempo, aceleram e dispersam-se no território numa teia 
cada vez mais densa (Adams 1999). Ao mesmo tempo, desenvolve-se um novo tipo de comportamento 
no contexto da cultura urbana em que a mobilidade, a cultura da deslocação entre lugares, é o principal 
definidor das formas de habitar o território e significa novos tipos de consumo e hábitos culturais (Mu-
noz, 2008, 82).

Alteração nos estilos de vida. A cultura do consumo

As transformações nas paisagens só têm sucesso se as pessoas e empresas se apropriarem dos novos 
espaços produzidos. Tal como na evolução das espécies, haverá inovações que não resultam e das quais 
o território não guarda memória.

Neste ponto procuramos alinhar alguns aspetos da sociedade de consumo contemporânea que aju-
dam a perceber a transformação das áreas centrais das cidades, a contaminação do espaço pelo consu-
mo. Destacamos basicamente o processos de identificação e diferenciação associado ao papel da esteti-
zação da vida quotidiana.

Veblen (1899) com o conceito de consumo conspícuo percebeu a importância deste como sinal de 
status, de uma identidade que não provinha apenas da classe social. Continuando a atribuir ao con-
sumo propriedades de identificação e sinais de distinção, num processo de comunicação, Baudrillard 
(1975) destaca a crescente importância do consumo de sentidos em vez do dos bens e serviços que os 
suportam. 
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Depois de uma época de generalização do acesso a bens de consumo de massa relativamente igua-
litários, assiste-se a um aumento da complexidade social com maior diferenciação de pessoas e grupos. 
Surgiram novas profissões que não possuíam estatuto social o qual foi construído por meio de processos 
de consumo (Hall, 1998, 90). Formaram-se novas elites, novos grupos sociais ricos em outras formas de 
capital que não necessariamente o económico, que recorrem ao consumo cultural como forma de reco-
nhecimento e de identificação individual e do grupo. Tal como a alta cultura era apanágio das classes 
altas, o consumo cultural contribui para um processo de identificação de grupos entre jovens profissio-
nais, sendo incorporado nas aspirações que integram os processos de mobilidade ascendente (Miles e 
Miles, 2004, 51).

A nova Geografia Cultural tem sublinhado a estetização da vida quotidiana e do espaço de vida 
pelo cultivo do gosto e pelo desenvolvimento da predisposição estética dos indivíduos que ganha maior 
possibilidade de concretização e, portanto, maior visibilidade em sociedades de relativa abundância 
(Ley,2003). 

Warhol elevou as latas de sopa mais popular nos EUA a objeto digno de ser representado pela pin-
tura. Na sequência de Bourdieu, Ley (2003, 2530), evocando a disposição que transforma os materiais 
ordinários em objetos com valor, sublinha que nada é mais distinto do que a capacidade para conferir 
estatuto estético a objetos comuns. No entanto, a capacidade para apreciar e reconhecer esse valor 
requer conhecimento e cultura pelo que a apropriação do objeto serve de sinal de distinção no espaço 
social da cultura urbana.

O processo de consumo transformou-se num ato social, uma atividade de produção e reprodução de 
sentidos e códigos, numa transação simbólica (Baudrillard,1975; Featherstone, 1991), em que intervêm 
estratos das novas classes médias burguesas e indivíduos com elevado capital cultural. 

No quadro da sociedade do hiperconsumo há consumidores que já não estão pressionados pela 
necessidade de mostrar sinais de estatuto mas buscam no consumo experiências emocionais, bem-estar, 
qualidade de vida, saúde, autenticidade (Lipovetsky,2006). 

Os padrões de consumo fragmentam-se pois em nichos de mercado definidos pelos estilos de vida e 
preferências culturais. O aumento da variedade dos consumidores traduz-se numa procura diversificada 
que busca alternativas à oferta igual e massificada oferecida no centro urbano e nos centros comerciais 
(Crewe e Beaverstock,1998).

A produção contemporânea permite lançar no mercado artigos diferenciados para nichos de consu-
midores. Ao mesmo tempo, os princípios de consumo vão estender-se dos objetos aos sítios integrando 
tudo na lógica da mercadoria, num processo de ‘mercadorização indireta’ (Crawford 1992,14), processo 
segundo o qual objetos, atividades e imagens não vendáveis são colocados no mundo da mercadoria 
[visto como o dos centros comerciais]. Miles e Miles (2004) notam que o estuto social requer desempenho 
o que, por sua vez, pede territórios adequados à representação. Deste modo, a cidade é envolvida na 
economia simbólica do consumo e da cultura. 

Estas tendências sociais de diferenciação e alterações no consumo, a associação entre comércio e 
lazer, comércio e cultura contribuem para explicar, primeiro, a transformação dos espaços de comércio 
em lugares de consumo, depois, que a tendência para criar ambientes que proporcionem experiências de 
consumo se estenda das lojas aos sítios em que elas estão implantadas e à própria cidade, e, finalmente, 
o sucesso na apropriação pelo consumo de espaços novos na área da cultura. Ajudam também a perceber 
a multiplicidade de lugares (centralidades) que podem proporcionar experiências de consumo, não mais 
restritos ao comércio de um centro urbano ou centro comercial.

O ênfase na experiência obrigou os comerciantes a criar ambientes que proporcionem experiências 
de consumo completas (Warnaby, 2009). Nos anos 90 os espaços de comércio evoluem para lugares de 
consumo estimulados pelo valor-signo e simbolismo dos ambientes e dos artigos (Cachinho,2002) num 
processo em que as lojas se convertem de pontos de venda em ambientes que proporcionem experiên-
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cias de consumo e em bens para serem consumidos (Barata-Salgueiro, Cachinho,2009). Mais do que bens 

e serviços as lojas fazem apelo a experiências e fornecem os elementos necessários à construção de proje-

tos de vida na hiper-realidade do consumo, se adotarmos a perspetiva da teoria da cultura do consumo, 

tal como explicado por Cachinho (2012). 

A perceção estética pode criar ou potenciar o carácter distintivo e a experiência dos lugares, e pode 

ser estimulada pela arte pública, pelos edifícios e seus ocupantes, como é o caso das lojas. No simbolismo 

da sua arquitetura e design e no valor-signo das mercadorias, os novos espaços comerciais transformam a 

cidade num espetáculo em que os consumidores são simultaneamente espectadores e atores (Cachinho, 

2006 e 2012).A valorização estética dos imóveis tanto passa pela conservação que valoriza o passado 

visto como autêntico, em paisagens ditas de nostalgia e memória, como pela introdução do desenho 

contemporâneo. Por isso, nos centros renovados combinam-se testemunhos do passado com ícones da 

nova arquitetura de autor e multiplicam-se os exemplares da arte pública. 

A propósito do comércio, Warnaby (2009) sugere mesmo que, numa época de grande competição 

e valorização da experiência, a exploração da paisagem urbana e das suas propriedades arquitetónicas 

pode contribuir para a vantagem competitiva de determinado lugar sobre outros destinos de compras.

O peso do consumo explica que o acervo dos novos ícones culturais museológicos, do MACB de Bar-

celona à Tate Modern, não seja muito importante, porque vivem de exposições temporárias e sobretudo 

da sua arquitetura, localização e do movimento que enche o átrio, a loja, a livraria e o café. A propósito 

destes objetos icónicos, Miles e Miles (2004, 57-58) notam que “o consumo de objetos culturais se trans-

muta no do ambiente cultural oferecido pelas novas paisagens urbanas estetizadas” dando espacialida-

de à economia simbólica que noutras situações se processa através da simulação, como na Praça Sony, 

em Manhattan, que pretende reconstruir as arcadas envidraçadas de Paris oitocentista (Zukin,1995). Em 

todos os casos se nota a centralidade da imagem. Para além da importância da imagem, importa ter 

presente que a “transformação cultural das cidades de centros de produção para territórios espetacula-

res de e para o consumo, povoadas por uma cidadania cosmopolita, tem sido avançada como elemento 

dinamizador das formas empresariais das políticas a nível local” (Hall e Hubbard,1996).

As políticas públicas 

Face ao declínio e despovoamento das áreas centrais, por um lado, e ao aumento da concorrência 

entre lugares, as cidades empenharam-se desde os anos 80 em políticas destinadas a rejuvenescer as 

áreas interiores, ganhando residentes; atrair investimentos, atividades e visitantes; garantir a viabilidade 

e vitalidade aos centros.

Para atingir estes fins promoveram-se importantes trabalhos a nível da infraestrutura e dos tecidos 

edificados bem como a ações de marketing e promoção, com a organização de eventos, e de mudança 

da imagem do sítio ou cidade num triplo processo de re-imagination (Bianchini e Schwengal,1991 em 

Hall,1998,91) que contribui simultaneamente para pôr a cidade no mapa, atrair gente e investimentos. 

Na atual fase de recomposição urbana, as operações que têm sido dirigidas à área central das cidades, 

as únicas que importa considerar neste texto, combinam, no geral, medidas de caracter organizacional e 

de promoção com intervenções no ambiente construído. As últimas envolvem reabilitação ou renovação 

de imóveis e fachadas, intervenções nas infraestruturas e na circulação, qualificação do espaço publico, 

segurança e modernização do comércio, tendo-se verificado uma importante evolução destas operações 

no sentido de uma maior integração a nível local, coordenação multinível e em termos de organização e 

participação dos atores. A integração a nível local é visível através da convergência entre programas que 

visavam apoiar a modernização do comércio com os de reabilitação urbana.
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A coordenação multinível respeita à colaboração entre o nível nacional e regional no processo de 
licenciamento, política de incentivos, delimitação de zonas especiais e mesmo parcerias entre o estado 
central e o estado local. 

No domínio da organização deve referir-se que muitas intervenções se realizaram no quadro de 
novas formas de governança, impuseram ou foram pressionadas por entidades que exercem uma ges-
tão centralizada da área de comércio e serviços. Esta gestão integrada começou por imitar a gestão dos 
centros comerciais, considerada uma das suas chaves de sucesso, pela realização de promoções e outras 
iniciativas conjuntas, chegando por vezes também a intervir em termos de mix comercial (Barreta 2009). 
Em Portugal formaram-se técnicos com o perfil de gestor de centro urbano mas, infelizmente, a iniciativa 
não teve grande desenvolvimento. 

Estas intervenções têm efeitos sobre a imagem do espaço em que incidem mas frequentemente são 
mesmo norteadas pela vontade de a alterar a fim de tornar a cidade mais competitiva e atrativa para 
outros públicos. Desenrolam-se no quadro de campanhas de promoção e marketing do território que 
jogam basicamente com imagens, que essas campanhas ajudam a construir, e com iniciativas que facili-
tam a promoção do lugar, como exposições mundiais, jogos olímpicos e outras competições desportivas, 
espetáculos e eventos de menor alcance como feiras medievais, festivais gastronómicos ou de produtos 
da terra que se têm multiplicado nas pequenas e médias cidades portuguesas.

Se aceitarmos que a “decisão é função não da realidade mas da ideia que se faz dela” (Brunet,1974 
em Barata-Salgueiro,2001,46), isto é, das representações e imagens, percebe-se melhor que, numa época 
de concorrência acrescida, os poderes públicos ou as coalições locais de interesses invistam na imagem da 
cidade e dos seus centros. Tem-se dito que estas políticas promovem o renascimento urbano na medida 
em que re-introduzem no mercado áreas em declínio. Para além dos objetivos mencionados, elas servem 
também para reforçar a autoestima e a resiliência de comunidades afetadas por crises, propiciando o 
desenvolvimento de sentimentos de orgulho local.

Muitas das intervenções mencionadas, embora dinamizadas pelo sector público, e por vezes fruto de 
parcerias entre o sector público e investidores privados foram, no essencial, realizadas pelo sector imobiliá-
rio especulativo, num processo a que os autores de língua inglesa chamam property-led regeneration (Tu-
rok, 1992), a qual assumiu um papel central na política urbana da década de 80 (Pacione 2001). De facto, 
as políticas neoliberais aplicadas desde essa década atribuem ao sector público basicamente uma função 
de atração de investimento privado e de facilitador desse investimento, com prejuízo do planeamento. 

A mudança na intervenção pública levou à alteração do papel dos governos locais e dos seus líde-
res naquilo a que Harvey (1989) chama a transição de uma gestão gestionária (management) para uma 
gestão de tipo empresarial. Nesta última os governos locais preocupam-se prioritariamente em tornar a 
cidade competitiva, em distribuir subsídios e incentivos para atrair investimentos.

Esta transição acompanha e facilita um ciclo de forte expansão imobiliário que mobiliza capitais 
excedentários que não encontram aplicação na esfera produtiva, o circuito primário de acumulação, 
que são transferidos para o circuito secundário do ambiente construído e para a especulação financeira, 
e para o circuito terciário (serviços destinados a manter a eficiência da mão de obra através da investi-
mentos na saúde, educação, formação), como Harvey (1978) explicou. Crescem então por todo o lado 
modernos edifícios de escritórios, centros comerciais, espaços de lazer, condomínios residenciais para as 
novas elites, os quais enformam as novas centralidades. O papel central da iniciativa privada e o recuo 
da visão de conjunto do plano, em articulação com a valorização da diferenciação do produto em que a 
própria arquitetura ajuda os negócios, explicam uma produção urbana feita por fragmentos artísticos, 
povoada de enclaves espetaculares e cenográficos (Harvey,1990, Knox,1993).

A sua produção exigiu uma profunda reestruturação do sector imobiliário como anteriormente es-
tudámos (Barata-Salgueiro,1994) e a sua maior articulação com o sistema financeiro. Deve também re-
cordar-se que estes novos produtos imobiliários são causa da obsolescência das estruturas pré-existentes 
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sem ter ocorrido o seu envelhecimento, porque os novos edifícios e localizações surgem como os sítios 
mais adequados para os negócios, os que oferecem maior qualidade de vida às famílias, os que propi-
ciam maiores ganhos (M.Santos,1996 e Barata-Salgueiro,2002).

Gerou-se pois um contexto favorável ao re-investimento em áreas interiores das cidades cujas especi-
ficidades são determinadas apenas em parte pelas características das várias zonas, as quais tanto podem 
levar à salvaguarda de imóveis e valorização/exploração do seu valor patrimonial, como à renovação 
total para novos destinos. A seleção dos sítios onde ocorrem os investimentos parece quase aleatória. 
Como o valor de troca se produz à custa do valor de uso da apropriação para a vida quotidiana e o 
capital está interessado em realizar as mais-valias através dessa conversão, os projetos surgem em qual-
quer ponto, suportando as operações que fazem as novas centralidades. Nalguns casos beneficiam da 
construção de algum equipamento ou infraestrutura (de transporte ou serviços), mas, na maior parte, 
a principal razão parece ser a oportunidade de encontrar lotes de dimensão adequada para as novas 
construções ou onde seja fácil fazer o emparcelamento, pois tudo o mais, principalmente a imagem, será 
construído e manipulado.

Estudos sobre diversas cidades sugerem que os projetos de regeneração urbana com o objetivo de 
posicionar os espaços urbanos no mercado de troca da economia global sacrificam o valor de uso para a 
vida quotidiana local (He e Wu,2007,206) devido à alteração de usos de solo e à expulsão de residentes 
que no geral implicam. Mesmo os moradores que permanecem adquirem uma sensação de ‘estranha-
mento’ no lugar porque não encontram mais os pontos de apoio que davam as referências ao seu quoti-
diano, como Carlos (2001) tão bem observa no caso da operação Faria Lima em São Paulo.

Para promover o crescimento económico e o embelezamento, os governos locais legitimam a de-
molição de velhos bairros e a construção de propriedades de grande valor, sem considerar os interesses 
dos residentes locais pobres que ficam assim marginalizados do processo de transformação urbana. De 
facto, as políticas empresariais marginalizam e excluem pessoas, atividades e empresas porque tendem a 
subordinar os interesses gerais da comunidade aos interesses da acumulação do capital, como os vários 
estudos sobre gentrification têm mostrado.

Neste quadro o grande desafio que hoje se coloca consiste em reposicionar o planeamento e a inter-
venção pública de modo a que intervenções integradas permitam a inclusão e tenham em consideração 
as necessidades dos residentes, os valores de uso e não exclusivamente os valores de troca. Urge impor 
uma nova cultura de planeamento e uma nova política urbana, ’neomoderna’ (Ferrão,2011), mais inclu-
siva (Moulaert et al., 2004).
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Muitas vidas tem o centro e vários centros tem a vida de uma cidade.

José A. Rio Fernandes
FLUP/CEGOT

1. Centros

 1.1. Centros de uma rede

É de centros de cidade, de áreas que se identificam com relativa clareza no interior da cidade que 
este artigo trata. Todavia, considera-se que a compreensão das cidades e dos seus centros se fará melhor 
se considerarmos a dimensão e o papel de cada cidade num sistema. Por isso, este primeiro subcapítulo 
tratará os centros urbanos, no Portugal de há muito organizado por uma rede urbana que a Romaniza-
ção construiu e que no século XVI estava muito marcada pela importância de Lisboa (afirmada com a ex-
pansão colonial) e das cidades da corte e nobreza e/ou economia com comando regional, com destaque 
para Porto, Guimarães, Coimbra, Santarém, Elvas, Évora, Lagos e Tavira (numa sequência de Norte para 
Sul). Este sistema foi transformado pela industrialização dos séculos XIX e XX e por importantes movi-
mentos migratórios, com o reforço da concentração no litoral de Viana do Castelo a Setúbal, no quadro 
de um país muito desigual no povoamento, entre a forte densidade e dispersão do Minho (Noroeste 
de Portugal) e a rarefação e concentração de grande parte do interior, em especial no Alentejo (Sul de 
Portugal). O país que temos hoje é fortemente urbanizado, com uma mancha urbana que se expandiu 
intensamente nos anos 1980 e 1990, de forma descontinuada e com sinais de rurbanização e metapoli-
zação ainda pouco estudados.

Segue-se a abordagem dos centros antigos de cidades de longa história (nalguns casos de fixação 
humana pré-romana, mas em geral com maior significado apenas a partir da Baixa Idade Média). Por 
fim, tratam-se os centros tal como mais frequentemente são entendidos, seja pela literatura científica, 
seja pelo senso comum, como lugares simbólicos de identidade e coesão de uma território alargado e 
internacionalizado, como espaços de concentração de estabelecimentos de atividades de maior espe-
cialização e área de influência e como pontos essenciais de concentração e divergência nas redes de 
circulação urbana.

As cidades escolhidas para serem tratadas no grupo dos espaços metropolitanos e das cidades mé-
dias, serão ao longo deste texto chamadas a título ilustrativo, mas Lisboa e Porto, no primeiro caso, e 
Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria, no segundo, estarão sempre presentes como pano de fundo ao longo 
do texto, que na sua segunda parte propõe uma tipologia orientadora da reflexão a propósito de “nova 
vida nos velhos centros”.

Voltando ao sistema urbano português, considerando o Programa Nacional de Política de Ordena-
mento do Território (PNPOT) como referência – e deixando de parte o caso dos arquipélagos de Madeira 
e Açores – pode tomar-se o sistema como assente em quatro espaços chave: o Arco Metropolitano do 
Porto, o Sistema Metropolitano do Centro Litoral, o Arco Metropolitano de Lisboa e o Arco Metropoli-
tano do Algarve.

O Arco Metropolitano do Porto engloba toda a conurbação urbana do Norte Litoral, estruturando-
se a partir de uma metrópole multipolar que se estende pelos municípios de Porto, Matosinhos, Maia, 
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Gondomar, Valongo e Vila Nova de Gaia, para Braga (a Norte), Amarante (a Este) e Aveiro (a Sul), con-
centrando cerca de 3,4 milhões de habitantes, ou seja, um pouco mais de 1/3 dos residentes do país. 
O Sistema Metropolitano do Centro Litoral estrutura-se numa matriz territorial policêntrica em que os 
nós mais importantes são as cidades de Aveiro, Coimbra, Viseu e Leiria, as quais entre si não estabelecem 
relações de especial intensidade, nem é tão elevada a densidade demográfica, muito menos comparável 
com o Porto a capacidade de Coimbra se afirmar como principal polo. O Arco Metropolitano de Lisboa 
estrutura-se em torno da capital do país, apresentando um contexto territorial policêntrico associado à 
expansão e consolidação de quatro sistemas sub-regionais: Oeste, Médio Tejo, Lezíria e Alentejo Ociden-
tal, reunindo um total de cerca de 3,3 milhões de habitantes, tendo Lisboa como grande organizador 
(547.631 habitantes em 2011). Por fim, o Arco Metropolitano do Algarve constitui uma estrutura poli-
nucleada e linear que se desenvolve ao longo da costa algarvia e tem em Faro e Portimão os núcleos 
com maior expressão de um território fortemente associado à vocação turística e habitado no total por 
451.005 habitantes.

Figura 1. Sistema urbano nacional de acordo com Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
Fonte: Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2007, p. 148 (com identificação 
das cidades abordadas no presente livro)
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Esta organização do território português resulta de um conjunto de fatores de natureza económica, 
social e demográfica, onde se destacam os movimentos migratórios internos (de êxodo rural em direção 
a Lisboa e Porto ao longo de finais do século XIX e todo o século XX) e para a Europa (sobretudo dos 
anos 1950 até meados da década de 1970), o retorno de um número significativo de pessoas das ex-
colónias (no pós 25 de Abril de 1974) e uma forte vaga imigratória recente, o que ajudou a reforçar a 
concentração nas cidades, assim como os processos de suburbanização e metropolização, a par de uma 
dita litoralização, em contrates com o despovoamento, envelhecimento e desvitalização do “interior”, 
seja no eixo montanhoso Peneda-Gerês-Alvão-Aboboreira-Montemuro e nos espaços mais próximos da 
fronteira Norte e Centro, seja praticamente em todo o Sul afastados da costa algarvia, onde as cidades, 
com destaque para Évora, parecem ter esgotado a sua capacidade de sucção da envolvente regional.

No contexto dos quatro grandes subsistemas apresentados, o sistema urbano português caracteriza-
se pela predominância de duas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) com grande dimensão, concentra-
ção de população (com estabilização a partir da década de 1990), centralização económica e capacidade 
de projeção internacional, mas com dinâmicas e processos internos de suburbanização e emergência de 
novas centralidades muito diferenciados que podem ser vitos como resultado de processos de metropo-
lização de carácter concentrado em Lisboa e de caráter difuso no caso do Porto (Marques, 2004, p. 164), 
ressaltando em Lisboa a concentração da administração pública e de grandes empresas de serviços públi-
cos diversos (ligados à energia, telecomunicações e transportes, por exemplo), serviços financeiros (com 
destaque para a banca), de comunicação (televisão, jornais e rádio) e outros de vário tipo (como grandes 
escritórios de advocacia e empresas de publicidade), em contraponto ao Porto e envolvente, onde é 
mais clara a vocação industrial e exportadora (designadamente de calçado, produtos têxteis, vestuário, 
máquinas e ferramentas e vinho).

O sistema urbano português é também muito marcado pela dimensão relativamente modesta das 
cidades médias, muitas das quais, não cumprindo os critérios europeus de classificação, desempenham 
contudo um papel essencial de intermediação entre os pequenos lugares (mais ou menos rurais), as gran-
des cidades e de uma forma geral com o país e o mundo. Estas cidades, muito embora com percursos 
muito diversos – em boa parte como resultado de estratégias diferenciadas e diferenciadas capacidades 
das lideranças políticas – têm adquirido grande notoriedade, designadamente por serem associadas à 
oferta de grande qualidade de vida. No quadro regional, o seu papel varia consideravelmente, seja pela 
expressão de forte contraste com o “campo” em situações de povoamento rarefeito e baixa densidade 
– Trás-os-Montes, Beira Interior, e Alentejo (onde se destacam Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Bran-
co, Évora e Beja) – seja pela impossibilidade de traçar o limite quando ajudam a estruturar uma extensa 
mancha litoral de urbanização difusa, marcada por vários subsistemas urbanos polinucleados e “regiões 
metropolitanas” multicêntricas.

 1.2. Centros numa cidade

Ao longo das últimas décadas centro (lugar) e centralidade (condição) conheceram importantes 
transformações, designadamente evidentes na transição de um discurso funcionalista do urbano e do 
urbanismo (ancorado nas lógicas de construção/consolidação de cidade monocêntrica) para um enten-
dimento do contexto urbano que valoriza o seu entendimento como sistema dinâmico e realidade com-
plexa e multicêntrica, numa cidade dita pós-industrial e numa sociedade dita de consumo.

Esta alteração pode ser considerada de múltiplas formas, todavia essencialmente em duas, se consi-
deramos uma perspetiva centrada na dimensão espacial e apenas preocupada com a cidade herdada, já 
consolidada e de maior espessura histórica. Por um lado, numa abordagem preocupada com os antece-
dentes da cidade e o significado dito patrimonial do tecido antigo, com grande carga simbólica, importa 
considerar um centro a que chamamos histórico; por outro lado, uma outra leitura, mais preocupada 
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com dimensões socioeconómicas que apenas culturais, formais ou históricas, referimo-nos simplesmente 
ao “centro da cidade”, ou nalguns casos “a baixa” (que corresponderá ao downtown inglês ou centre-
ville francês), pretendendo com esta designação abarcar um território restrito dotado de elevada acessi-
bilidade geral que apresenta uma forte concentração de estabelecimentos de elevado standing, associa-
dos a atividades económicas especializadas.

Na dimensão temporal, ambos podem ser visto como “produtos” da Revolução Industrial, seja como 
um dos efeitos de uma expansão da malha urbana que “deixou” chegar até aos nossos dias uma área 
relativamente pouco transformada a que chamamos “centro histórico”, seja porque a separação de fa-
brico e venda e a crescente inserção da cidade na região e em sistemas urbanos complexos, fez emergir 
e consolidar um centro onde coexistem pelo menos duas das dimensões administrativa, financeira e 
comercial, o qual muitas vezes é contíguo ao histórico e está entrelaçado com este, outras vezes é coin-
cidente, noutros casos ainda, centro único em cidades com menos história ou onde o tecido antigo foi 
seriamente remodelado.

Se, espacialmente, pode falar-se, para muitas cidades, na existência de vários centros desde há dé-
cadas, o que é sobretudo evidente no caso das maiores cidades (Lisboa e Porto, designadamente) sejam 
este de diverso tipo ou de características semelhantes, também é verdade que as suas condições de cen-
tralidade variam no tempo, não apenas o tempo longo que se conta em anos ou mesmo séculos, mas en-
tre Verão e Inverno, fim-de-semana e outros dias da semana, assim como nas várias horas do dia, sendo 
vistos e usados como mais centrais para uns que para outros, com diferenças claras entre os mais jovens e 
os menos jovens, os visitantes e os residentes, os mais ricos e os mais pobres, os mais cultos e menos cul-
tos, entre tantas outras dualidades que simplificam as leituras da complexidade e variabilidade de cada 
pessoa, numa centralidade fragmentada e difusa que pode ser vista em várias escalas (Fernandes, 2004, 
Sposito, 2011). Muitos centros tem a vida de uma cidade!

Pode pois falar-se em vários centros, no tempo e no espaço, e identificar um sistema de polaridades 
urbanas em praticamente todas as cidades de média ou grande dimensão, onde as condições de centrali-
dade se combinam, em tempos diferentes, para pessoas diferentes, afirmando lugares especiais que estru-
turam os movimentos urbanos e marcam o ritmo de vida das cidades. Mas também é verdade que se pode, 
ainda, falar da evolução do centro, se considerarmos a perspetiva temporal e apreciarmos a forma como 
as condições de centralidade se vão reunindo mais neste do que naquele lugar ao longo da história, de 
acordo com alterações no sistema social e económico e em especial nas condições de acessibilidade, fazen-
do variar o modo e o lugar como se faz a fixação de “elementos fortes” de estruturação urbana (paços do 
concelho, comércio, finança, …) e se alteram nós e linhas de acessibilidade, assim como a sua importância 
relativa (estação de comboio, aeroporto, pontes, estradas, linhas de elétrico, autocarro e metro, …)

Em suma, pode considerar-se que as cidades conhecem vários centros, seja ao longo da história, 
seja em simultâneo, na atualidade ou num dado momento. Por outro lado, cada lugar onde se reúnem 
condições de centralidade, cada centro, tem uma dinâmica que, podendo ser marcada pelo aumento ou 
diminuição da sua importância relativa, é muito marcada também pela continuidade daquela parcela 
de cidade ao longo dos muitos anos que viveu, inserida na história da cidade (e refletindo a história / 
participando na história da sociedade), umas vezes mais central, outras vezes mais periférica.

Muitas vidas tem o centro de uma cidade!

2. A política do centro e o centro na política urbana

 2.1. O centro histórico

Muita da dinâmica da cidade, designadamente da alteração das condições de centralidade estão di-
retamente associadas à política urbana. Pode considerar-se tão ou mais importante a soma das atitudes 
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de cada um de nós, como empresário, trabalhador, consumidor, estudante, turista, membro de família, 
de associação cívica, de empresa ou instituição pública, ou outro de muitos ou somatório algum dos de-
sempenhos que faz parte do nosso estar e ser cidade e sociedade. Pode ainda entender-se que o essencial 
na evolução dos territórios resulta desta ação não concertada previamente, em que atuamos como parte 
ínfima de um sistema complexo e caótico. Mas… não será menos verdade que a cultura e o ambiente 
de cada cidade, a política e o pensamento dos líderes da administração pública e o planeamento, com 
desejos, em forma de mapa e regulamento, assim como o projeto e a intervenção pública têm um papel 
muito relevante. De tal forma que se pode dizer o inverso do que antes se mencionou: de que a cidade 
evolui essencialmente como resposta a um pensamento e uma ação urbanística. É esta a dimensão que 
aqui exploramos, no entendimento do que de essencial terá ocorrido nas cidades portuguesas, ainda que 
com algumas referências ao comportamento das pessoas, na resposta a estímulos, ou na antecipação de 
alterações urbanas.

Relativamente ao centro histórico, o pensamento urbanístico e a política urbana do século caracteri-
za-se, sensivelmente até à década de 1970, por uma corrente que privilegiava a proteção de alguns imó-
veis (em regra por via da sua “monumentalidade”) e que promovia a demolição de muitos outros, para 
facilitar a renovação da cidade, porventura para melhor impor a notoriedade de elementos singulares (o 
castelo, a catedral, as ruinas romanas,…). Esta linha de intervenção procura, seja através de ações indivi-
duais (fomentadas ou pelo menos permitidas) ou de intervenções públicas integradas, adaptar a cidade 
a novas formas de residência e vivência urbana, em que sobressai o uso do automóvel, as necessidades 
da salubridade e a melhoria do conforto das edificações.

Nos anos 70 e 80, com a migração para Portugal do “modelo de Bolonha” (mais consentâneo com os 
ideais da revolução de Abril de 1974), verifica-se uma viragem nas lógicas dominantes de política urbana 
para a cidade herdada, com significativo aumento do apreço das políticas públicas pela morfologia anti-
ga e os espaços considerados “históricos” (com maior expressão de elementos antigos). Neste contexto, o 
que antes era visto como velho e inadequado passa a ser considerado antigo e simbólico, do que resulta 
o aumento da preocupação com as construções e representações que se associam agora à identidade 
dos espaços urbanos e que, mesmo quando desconsideradas pelos moradores (ou por estes consideradas 
como inadequadas, com falta de elevador, proteção da humidade, ventilação, …), são todavia agora 
muito valorizadas, tanto mais que aumenta o turismo urbano (mais significativamente nos anos 80) e se 
verifica que estes se dirigem predominantemente para os espaços mais antigos, reforçando na maioria 
das cidades à identificação de um “centro histórico” ou de “bairros históricos” na cidade consolidada.

Esta valorização da história da cidade e da identidade de cada uma leva a uma maior consideração 
não apenas pelo antigo, mas também pelo relativamente novo, mas ainda assim visto como essencial na 
memória da cidade; como essencial passam a ser as construções anónimas nas áreas consolidadas e não 
apenas a arquitetura mais vetusta e deslumbrante (em especial do românico e gótico), ou os locais mais 
precocemente urbanizados (justa ou injustamente associados aos tempos medievais). 

Na perspetiva política sobre o “histórico”, além de uma proteção que se alarga de monumentos a 
espaços vastos, a cuja recuperação total o Estado não consegue acudir, desenvolve-se a partir dos anos 
1980 uma atitude dominantemente liberal, no quadro de um processo de acelerada integração social e 
económica de Portugal na Europa e no Mundo, após largas décadas de relativo isolamento. É também 
nesta altura que se consolida a perceção dos centros históricos como um problema de base territorial, 
face ao estado deficiente que apresentam, como resultado de décadas de desvalorização e deficiente 
manutenção, que contrasta com a nova importância que lhes é agora atribuída, por parte de uma socie-
dade mais urbana e mais preocupada com os valores culturais (Fernandes, 2011).

Esta valorização dos espaços urbanos antigos vê-se reforçada pelo turismo. No caso português, o 
aumento do poder de compra e do tempo livre das pessoas, promovido pela instalação de um regime de-
mocrático e pela adesão à União Europeia (em 1986) vieram aumentar a prática turística dos portugueses 
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e aumentar significativamente a entrada de visitantes, que em número crescente já não vêm apenas para 
gozar o sol e praia algarvio, ou aproveitar a amenidade e “beleza natural” da Madeira, nem tampouco 
apenas para ver os monumentos da capital do país ou contadas deslocações por motivo profissional. 

O aumento dos utilizadores das cidades, turistas e outros visitantes (em Lisboa, Porto, Funchal e 
Évora, sobretudo, mas também em Coimbra e Guimarães e um pouco por todo o país), ou os estudantes 
universitários em muitas das principais cidades (com especial evidência em Coimbra, Braga e Aveiro), as-
sim como a visita complementar à praia em Faro, Lagos ou Tavira (por exemplo) desempenham um papel 
especialmente importante na revitalização e criação de valor no tecido antigo, dinâmica reforçada pela 
classificação como Património da Humanidade pela UNESCO no caso de Porto, Évora e Guimarães, por vá-
rias estratégicas de “turistificação” e pelo incremento dos voos low-cost e popularização do city-break.

 2.2.  O centro de cidade

As dinâmicas e a abordagem da política urbana ao centro, visto como lugar de concentração de co-
mércio e serviços, conhece importantes transformações nas últimas décadas, quer coincida (no todo ou 
em parte) com a área mais antiga da cidade, ou não.

As mudanças que ocorrem nas maiores cidades estão muito marcadas desde logo pela emergência de 
um “segundo centro”, sobretudo no caso de Lisboa e Porto, com as “Avenidas Novas” e a “Boavista”, res-
petivamente, no que constituiu então, nos anos 70, uma alteração substantiva à lógica de “centro único” 
que outras cidades conhecerão mais tarde, mesmo que a especificidade de cada uma não permita falar da 
inevitabilidade do processo ou permita fazer remontar a muito antes a multicentralidade (como no caso 
de Londres). Apesar de tudo, pelo menos no caso português, parece clara a existência de uma relação en-
tre a dimensão urbana e o número e expressão de centros (pelos menos quando vistos como concentração 
de estabelecimentos de comércio e serviços) (Fernandes e Martins, 1988; Fernandes, 2002).

Fala-se então, sobretudo a partir dos anos 80, de uma tendência à exaustão do centro da cidade, so-
bretudo nos aglomerados de maior dimensão e onde o incremento do tráfego automóvel mais dificulta 
o acesso a um único polo de concentração do comércio mais especializado e das sedes da finança ou do 
poder político-administrativo.

Este “segundo centro” pode ser associado, num ou noutro caso, a intenções do planeamento, já que 
era habitual traçar-se em mapa a intenção de criar uma hierarquia de centros nas principais cidades que 
tinham plano de urbanização. Mas, regra geral, as questões ligadas à localização e intervenção sobre o 
comércio e os serviços estão muito pouco presentes nas políticas públicas e no planeamento, até à inte-
gração de Portugal na União Europeia.

De facto, será apenas após o período de crise do planeamento funcionalista e com a “revolução co-
mercial” dos anos 80 (com proliferação de hipermercados, grandes centros comerciais, franchising e lojas 
de discount, entre outras novidades), que os problemas do comércio independente e da área central das 
cidades leva a ação importante sobre este lugar especial das cidades. O “urbanismo de oportunidade” e a 
“centralidade do centro” nas políticas urbanas ficam na generalidade das cidades portuguesas muito liga-
dos aos programas europeus e em especial ao programas orientados para o apoio ao comércio, entre os 
quais se salientam claramente os projectos de urbanismo comercial, cuja origem está associada à necessida-
de de encontrar meios e mecanismos de compensação aos pequenos comerciantes e à vontade política de 
intervir no espaço urbano consolidado. Assim, com o PROCOM (Programa de Modernização do Comércio) 
do II Quadro Comunitário de Apoio Europeu (1994-2000), será possível a partir de um primeiro exemplo, 
em Matosinhos (por coincidência o município onde se instalou em Portugal o primeiro hipermercado, em 
1989), criar uma linha de apoio financeiro significativo a “projectos especiais”, ditos de “urbanismo comer-
cial”, tendo por referência principal os projectos que se iniciaram em França nos anos sessenta, represen-
tando já então um esforço de concertação entre empresas e poderes públicos (ver Desse, 2001, p.143).
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Pode considerar-se que os projectos de urbanismo comercial apresentam uma abordagem inovadora 

no quadro do planeamento português, atendendo designadamente ao facto de se centrarem nas lógicas 

de vantagem mútua estabelecidas entre o espaço público e os estabelecimento de várias atividades eco-

nómicas (incluindo além de todo o tipo de lojas comerciais, cafés, restaurantes e similares e ainda peque-

nos serviços de cabeleireiro, esteticista e lavandaria). Reconhece-se ainda nestes projetos a importância 

da acessibilidade e das condições oferecidas à circulação e presença do peão (com recurso por vezes à 

pedonização de alguns arruamentos), com metade do investimento total que é destinado ao comércio 

a ser orientado para medidas de beneficiação do espaço público, enquanto complementarmente se 

definem acções de animação e de comunicação que visam especialmente o reforço da atracção da área 

comercial sobre a qual incide o projecto (e que podem atingir um máximo de 10% do volume investido 

na área definida para a intervenção)..

Em geral, é possível atribuir aos projectos de urbanismo comercial portugueses um considerável suces-

so na modernização das áreas centrais de um elevado número de cidades (Fernandes, Cachinho & Ribeiro, 

2000). Talvez valha a pena referir alguns exemplos de cidades com projetos de urbanismo comercial.

Noutros casos, foi o programa POLIS que teve o papel da maior relevância, apoiando importantes 

acções de valorização ambiental e urbanística (nalguns casos em articulação com projetos de urbanis-

mo comercial), incluindo intervenções no tecido antigo de todas as cidades classificadas pelo ICOMOS 

(da UNESCO) como Património Mundial da Humanidade. Noutras situações, mais pontuais, ser lugar de 

Exposição Internacional (como Lisboa em 1998) ou Capital Europeia da Cultura (Porto em 2001 e Gui-

marães em 2012), teve efeitos muito importantes na disponibilização de dinheiro público e alteração/

requalificação de áreas centrais.

Mais recentemente, o POLIS XI e em especial os projetos de regeneração urbana nele inscritos, são 

os principais veiculos de financiamento na reabilitação /regeneração/ renovação/ revitalização das áreas 

centrais e também do tecido antigo de muitas das cidedes portuguesas, mais uma vez com recurso a 

verbas que vêm do orçamento da União Europeia e fazem parte do Quadro de Referência Estratégica 

Nacional, negociado entre Lisboa e Bruxelas e aprovado para o período 2007-2013 (cuja percentagem no 

investimento total variam entre 60% e 85% do valor total).

Por certo que não são apenas os programas europeus e o financiamento público a explicar uma ‘nova 

vida’ das áreas centrais, todavia contrariada pelas dificuldades de gestão do edificado (com alugueres 

congelados a não permitirem financiar a manutenção dos prédios) e pela estagnação e encerramento de 

muitos dos estabelecimentos (seja quando a novidade surgia nos shoppings e outros empreendimentos 

de “periferia”, ou agora que se verifica uma severa retração das compras). Também o aumento global 

do turismo urbano, algumas iniciativas de “retorno ao centro” de residentes, uma grande abertura para 

acomodar investimentos privados de vário tipo, os novos consumos (de arte e de produtos tradicionais 

revalorizados, por exemplo) e os novos usos (durante a ‘noite’, designadamente), têm contribuido sig-

nificativamente para que seja possível falar-se de uma nova dinâmica, mesmo que coexistam no país e 

mesmo em cada uma das cidades, situações diversas, entre estagnação e perda, “turistificação”, ou de 

construção de intrigantes formas de “complexidade”.

3. Realidades e visões

 3.1. O centro na cidade museu

Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade e ao mesmo tempo a observar certo velhos 

postais ilustrados que a representam como era dantes (…)

(Calvino, 1990, p. 33)
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(…) Foi inutilmente que parti em viagem para visitar a cidade: obrigada a permanecer imóvel e igual 

a si própria para melhor ser recordada, Zora estagnou, desfez-se e desapareceu. A Terra esqueceu-a.

(Calvino, 1990, p. 20)

A atitude conservadora, a forma antes da função

Quando o centro da cidade está marcado por uma longa história e foi possível conservar o essencial 

da forma urbana ao longo de alguns séculos, é frequente estarmos perante uma atitude predominante-

mente conservadora, não raras vezes nostálgica até, onde a forma se pode sobrepor à função, ou seja, 

o desejo de conservação promover até a inadequação às necessidades, seja no conforto oferecido para 

a habitação, na adaptação do espaço público ou na resposta do comércio e serviços às expetativas de 

consumo.

Por vezes, foi uma certa estagnação numa dada época (nos século XIX e XX, sobretudo) que permitiu 

que chegasse até à atualidade uma malha urbana antiga, de velhas ruas e casas (como em Évora). Nou-

tros casos, verificou-se um crescimento e transformação relativamente importante da cidade, mas este 

teve lugar essencialmente em espaços adjacentes à malha urbana herdade, o que permitiu conservar o 

essencial do velho centro (como no Porto e em Leiria, ou de um modo particular em Lisboa, face à situa-

ção da Baixa Pombalina perante o tecido mais antigo que a ladeia).

Nestes casos, não é raro ver-se como também aí, no “velho centro”, vários estabelecimentos e ati-

vidades definharam, popularizaram-se, nalguns casos “etnizaram-se”, por chineses, por vezes também 

indianos e paquistaneses.

A intervenção pública aqui parece orientada para o restauro e a reabilitação, numa orientação que 

corre riscos de transformar uma parte da cidade que conheceu significativa dinâmica e capacidade de 

transformação, a uma função de “museu/parque temático”, congelado e por vezes orientada para ser 

“vendida aos turistas”.

A gestão e intervenção urbanística, regra geral mais preocupada com a imagem do que com ques-

tões de natureza social (e até económica), mais orientadas para a forma que o conteúdo, arriscam-se a 

construir, na ânsia de conservação e valorização da imagem do antigo, um passado que envelhece menos 

do que o que é novo na expressão de Certeau e Giard utilizada por Valença no seu olhar sobre Alfama, 

em Lisboa (Valença, 2009/10, p. 157), onde, como noutros lugares “históricos”, “o colorido radiante – o 

preferido – das casinhas coloridas – o simulacro – transforma-se na referência ao passado que muitos de 

nós sonhamos frequentar e passar a reviver…” (Valença, 2009/10, p. 157)

A atitude conservadora pode também significar ações de proteção que impeçam as transformações 

no trânsito e na imagem do espaço público, pro exemplo criação de placas pedonais de ruas e praças con-

tíguas, criação de grandes espaços de estacionamento, ou abertura de shoppings na área central, seja a 

criação de novas estruturas de comércio e serviços noutros lugares tendo em vista proteger o centro, seja 

ainda pela manutenção de regras estabilizadas e que favorecem a viabilidade das pequenas unidades do 

centro (como por exemplo as que dizem respeito aos horários do comércio).

Esta atitude pode ser de alguma forma associada a Évora, onde não existem grandes centros comer-

ciais e se verifica uma política ativa de proteção do centro, no quadro de uma orientação política para 

uma “economia do visitante” (Pacione, in Geyer, 2009, p. 17) que procura aproveitar a título de “Cidade 

Património” (classificação do ICOMOS da UNESCO).

Todavia, Évora, como qualquer outra cidade portuguesa, fica bem longe do protecionismo / conser-

vadorismo que marcam Dinamarca, Holanda e Alemanha e em particular algumas das suas regiões e ci-

dades, onde não apenas o horário do comércio é o mesmo há muitas décadas, como não existem centros 

comerciais e chega a ser proibida a abertura de lojas franchisadas.
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 3.2. O centro na cidade moderna

A cidade de Leónia refaz-se a si própria cada dia que passa: todas as manhãs a população acorda 
no meio de lençóis frescos, lava-se com sabonetes acabados de tirar da embalagem, veste roupas 
novinhas em folha, extrai do mais aperfeiçoado frigorífico frascos e latas ainda intactos, ouvindo as 
últimas canções no último modelo de aparelho de rádio.

(Calvino, 1990, p. 115)

A atitude otimista e liberal: a função antes da forma

É uma evidência que existe competição entre cidades, sobretudo quando e onde a dimensão eco-
nómica da política urbana tem relevância maior. A atração de investimento que crie emprego e rique-
za, de visitantes-consumidores a até de novos residentes (especialmente os talentosos, tecnológicos e 
tolerantes de Richard Florida), lança várias cidades, sobretudo as mais internacionalizadas, como em 
Portugal é o caso de Lisboa e Porto, a perseguir eventos, a promover uma imagem de “boa cidade”, a 
querer colocar-se bem nos rankings internacionais pela qualidade de vida, ou por serem mais criativas, 
sustentáveis ou inteligentes, e a fazer campanhas agressivas de marketing, vendendo além de peças, 
fragmentos e momentos, as ilusões, sensações e ambientes que querem ver-lhes associados, em especial 
ao seu tecido mais antigo.

Nestas cidades, em especial nas suas áreas centrais, a perseguição de uma sempre incompleta e de-
satualizada modernidade, leva a uma busca incansável pela novidade. O centro renova os seus espaços, 
chegando a ser vistos como adequados grande investimentos em projetos para os mesmos lugares que 
tinham sido tratados apenas há poucas décadas atrás, ou não careciam de especial atenção, muitas vezes 
recorrendo-se a arquitetos de um star system que facilita a legitimação do apagamento de uma imagem 
consolidada (como na Praça da Liberdade e Avenida dos Aliados, no centro do Porto).

Verifica-se também, no todo ou em partes da área central de algumas cidades, um processo de gen-
trificação, muitas vezes induzido por uma política pública que facilita o investimento privado, o qual 
procura compensar o elevado custo da obra com a incorporação no valor de venda da localização central 
e do significado histórico do lugar. Assim, duma gentrificação de versão mais espontânea (promovida 
pela entrada de estudantes e artistas, sobretudo), passa-se à versão imobiliária (com a significativa al-
teração do poder de compra dos residentes), podendo chegar-se a uma versão de política pública, em 
que a entrada da residência para a classe alta é tomada como instrumento para a promoção da mistura 
(ainda que a mistura possa nunca verdadeiramente ocorrer na rua ou nos cafés próximos que tenderão 
também a gentrificar-se).

No comércio, o desejo de modernidade leva em vários casos a acolher centros comerciais em lugares 
dos mais prestigiados para a venda de produtos de uso pessoal, como no Porto, com o centro comercial 
Via Catarina na Rua de Santa Catarina (de 1997), em Lisboa, com o centro comercial Armazéns do Chia-
do (de 1999), ou mesmo a inserir centros comerciais de grande dimensão em plena área central (como 
acontece em Aveiro). Todavia, talvez que o melhor exemplo de busca da modernidade na relação entre 
o comércio e o centro da cidade ocorra em Braga, onde toda as principais ruas e praças de comércio es-
tão concebidas como imenso shopping, com grandes espaços de estacionamento subterrâneo dotados 
de entradas e saídas em várias direções (com se o centro fosse um nó rodoviário), libertando assim uma 
gigantesca placa pedonal, onde abundam as lojas com as mesmíssimas marcas que se vêm nos centros 
comerciais. 

Neste otimismo – um pouco em crise, com a crise que o país vive –, o “urbanismo liberal transporta 
uma ideia de boa cidade” (…) “…, privilegia-se a concorrência, com tudo o que ela arrasta de efeito de 
imagem e de benchmarking, o desenvolvimento das atividades de serviços, a finança (para aqueles que 
podem atraí-la), a economia criativa e o consumo como modo de vida das camadas médias diplomadas” 
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(Bourdin, 2010, p. 14). Frequentemente, “… sobrevaloriza-se os equipamentos raros e os grandes “pro-
jetos icónicos” (ibidem, p. 31), ainda que “o fato dos habitantes ficarem satisfeitos e os visitantes se pre-
cipitarem e permitirem à economia local captar alguma riqueza, não baste para que se crie um “círculo 
virtuoso” ou uma dinâmica económica sustentável” (ibidem, p. 34)

 3.3. O centro e a “cidade dos outros”

Em Cloé, grande cidade, as pessoas que passam pelas ruas não se conhecem. Ao verem-se imaginam 
mil coisas umas das outras, os encontros que podiam verificar-se entre elas, as conversas, as surpre-
sas, as carícias, as ferroadas. Mas ninguém dirige uma saudação a ninguém, os olhares cruzam-se por 
um segundo e depois afastam-se, procurando novos olhares, não param.

Calvino, 1990, p. 53

Entre a indiferença e a prioridade

Nas cidades que perdem população e nas cidades sem turistas, a estagnação pode instalar-se com 
alguma profundidade no centro (como de certa forma ocorre em Leiria) ou em áreas menos atrativas dos 
centros de várias cidades (como Lisboa, Porto e Coimbra), enquanto a mobilidade automóvel favorece 
as condições de centralidade na “periferia”, promove a criação de ilhas de conforto (condomínios mais 
ou menos fechados, espaços comerciais de luxo, clubes privados, restaurantes requintados) e acelera a 
popularização e despovoamento de parte importante da cidade histórica.

Nalguns casos, bem no centro, há lugares quase abandonados à sua sorte, onde os automóveis não 
chegam (ou pelo menos não estacionam) e por vezes até a luz tem dificuldade em penetrar. Pode até 
instalar-se o medo, acumular-se o desmazelo, ficarem casas abandonas e em ruina, ver-se lixo acumulado 
e entrar em rotina tolerada o consumo de tóxicos (com entrada e saída de jovens apressados aos finais 
de tarde).

São as “áreas-problema”. Lugares a evitar, espaços dos “outros”, cujo endereço pode ser visto como 
pouco recomendável, na hora de procurar um emprego, ou de chamar ajuda profissional para repara-
ções domésticas, por exemplo. Nestes casos, pode colocar-se o dilema da “centralidade do afeto”, em 
que a generalidade dos habitantes e visitantes lamentam a decadência, ainda que estejam pouco dis-
poníveis a aí residir ou fazer as suas compras. Relativamente invisíveis na opinião pública, impermeáveis 
aos percursos do dia-a-dia da classe média e da maioria dos que trabalham e visitam o centro, alguns 
destes lugares não chegam a entrar na agenda urbana e o “mercado” olha para eles apenas se houver 
boas possibilidades de arrasamento, como nos tempos áureos do funcionalismo, ou de transformação 
alargada e significativa, para venda a estratos capazes de suportar o custo da intervenção.

O urbanismo mais recente (dos projetos de regeneração urbana da POLIS XXI) abraça vários casos 
destes, considerando-os prioritários, e as intervenções são muito visíveis especialmente nas cidades do 
Norte e Centro de Portugal. Todavia, na articulação com (ou submissão aos?) interesses privados (o que 
é também ajudado pelas regras emanadas de Bruxelas), verifica-se que em geral as ações são orientadas 
mais para o edificado do que para as pessoas e mais ainda para a melhoria de praças e ruas do que para 
a reabilitação do edificado.

 3.4. O centro na cidade complexa

Uma descrição de Zaira tal como é hoje deveria conter todo o passado de Zaira. Mas a cidade não 
conta o seu passado, contem-no como as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades 
das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos postes das bandeiras, cada 
segmento marcado por sua vez por arranhões, riscos, cortes e entalhes.

(Calvino, 1990, págs. 14 e 15)
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Assumir a imperfeição e tratar de construir o centro como lugar de todos

A complexidade pode ser um conceito que desculpa a dificuldade de construir sínteses ou leituras 

teóricas que se sustentem face à realidade e que ultrapassem os preconceitos e militâncias (políticas ou 

científicas, ou não raras vezes político-científicas). 

Malgrado a sua diluição e polissemia, este conceito pode também ser útil para identificar um centro 

como marcador da cidade, dando sinais de como esta evolui, verificando-se que habitualmente incorpo-

ra um pouco de todas as dimensões de política urbana (e de várias épocas), pelo que nele se encontram 

manifestações de certas formas de museificação, modernidade e de abandono (para seguir a tipologia 

antes adotada).

Face a esta complexidade, “as descrições (da cidade) são ricas de termos com grande latitude se-

mântica, tais como fragmento, heterogeneidade, descontinuidade, desordem, caos” (…e,…) “quando 

se procuram descrições menos vagas, (no) que Jacques Bouveresse designa por “vertigem da analogia”, 

recorremos muitas vezes às imagens de jogo, puzzle, dominó, mosaico, patchworth, hibridação, zapping, 

estratificação, hipertexto, rede, …” (Secchi, 2006, págs. 69 e 70).

Na senda desta deriva léxica e de analogias (não raro com recurso a conceitos emprestados à física, 

tais como resistência, resiliência e fragmentação) mas no entendimento de que as palavras têm força 

pelo que com elas designamos e pelo que com elas construímos como desígnio, tomemos a complexi-

dade do centro de cidade, a partir de dois pares destes conceitos: estratificação – hibridação e mosaico 

– zapping.

A estratificação e hibridação apontam para sobreposição e mistura, o que é útil para a compreen-

são do centro, em especial quando este tem maior “espessura” histórica. A sobreposição pode ser vista 

como resultado da sedimentação ocorrida ao longo do tempo, em que cada período deixou um estrato 

que testemunha um certo contexto, ainda que, por efeito de desgaste erosivo (para prosseguir com a 

imagem geológica), nem tudo chegue à atualidade, tal como ocorre num palimpsesto (para usar outra 

imagem de uso frequente no estudo urbano), onde se apagam palavras e se escrevem outras no seu lu-

gar, ficando muitas vezes a marca das que foram apagadas, ou o seu testemunho na nova palavra, pelo 

modo como pretendeu atualizar ou alterar o sentido do texto. 

A hibridação é outra palavra forte da abordagem à complexidade do centro da cidade e tem grande 

número de expressões, parecendo aumentar significativamente à medida que a cidade vai rejeitando o 

legado de uma estandardização própria do funcionalismo e da busca de uma eficiência de máquina que 

julga-se responder mal à diversidade das pessoas, nas suas características físicas, nos seus comportamen-

tos e nos seus desejos. O hibridismo vê-se, por exemplo, na forma como se mistura o público e o privado 

no caso das esplanadas, onde as cadeiras (propriedade privada) se colocam no passeios ou na praça 

(espaço público), ou nas várias formas de parceria para a transformação urbana, ou ainda nas misturas 

livraria-café-galeria de arte num mesmo estabelecimento ou bar-galeria-associação cultural, entre tantas 

outras soluções, incluindo fórmulas de neotradicionalismo e outras orientadas para classe média, culta 

ou visitante, em busca do “genuíno”.

Ao contrário de estratificação e hibridação, que parecem apontar para uma leitura na vertical num 

determinado espaço, o mosaico faz apelo a uma leitura predominantemente horizontal, ou seja de de-

senvolvimento espacial. Pode ser usado como imagem de uma unidade feita de partes, em que a coesão 

(ou identidade) de cada parte pode ser maior do que a da unidade que, no extremo, pode nada mais ser 

que a soma das partes. Nesta linha de raciocínio, os centros de cidade teriam várias partes bem distintas, 

especializadas, associadas por exemplo, ao património (e lugar da fotografia turística), à restauração 

e “esplanadação”, aos bares e à “noite”, ao poder político e financeiro, à residência de qualidade, ao 

comércio especializado orientado para a venda de bens de uso pessoal (vestuário, calçado, joias e outros 
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adereços) e às “traseiras”, onde abunda o comércio étnico e outro orientado para o baixo custo, os ser-
viços de reparação e a habitação, muitas vezes em condições deficientes de conforto.

No centro, visto assim – e desde uma perspetiva de cidadão, pode dizer-se que se passa de uma 
ligação a espaços de consumo ao consumo de espaços (Jayne, 2006), com a área central a desdobrar-se 
em lugares especializados. Num centro-mosaico, muitos farão zapping, entre restaurantes e lugares de 
trabalho, entre lugares de compras e espaços de esplanada, entre monumentos e o que quer que seja, 
em múltiplas combinações que põem à prova o conceito de centro como unidade, por um lado porque 
várias pessoas podem estar no centro e usá-lo de forma perfeitamente diferenciada no espaço, sem 
nunca se encontrar; por outro, porque este zapping tem cada vez mais uma dimensão temporal (ver 
Karrholm, 2012), marcada por uma diversidade de especializações e associações cronológicas, muito mar-
cadas ainda pela dualidade trabalho- lazer, mas sem a estandardização da “cidade industrial”, face às 
formas diferentes de trabalho (onde o banalização do computador do e telefone portáteis têm alguma 
relevância), ao alargamento do trabalho de alguns à noite e ao fim de semana (libertando para o lazer 
o horário “normal” de trabalho) e a extensão do tempo de ócio a muitos (reformados, desempregados 
e turistas, designadamente).
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Centros e centralidades no Brasil
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Universidade Estadual Paulista (UNESP)

O Brasil não é apenas um país grande em extensão territorial e tamanho demográfico. É, sobretudo, 
um país complexo, em função de um conjunto de aspectos, dentre os quais destaco alguns, porque têm 
rebatimento direto sobre o tema em tela.

É marcado por grandes desigualdades, fortemente expressas nas distâncias entre os mais ricos e os 
mais pobres, o que tem rebatimento não só nos padrões de acesso à informação e ao conhecimento, 
como também no direito ao uso e à apropriação do espaço urbano. Essas desigualdades aparecem em 
nossas cidades, de modo contundente, sob a forma de estruturas urbanas marcadas por segmentações 
de toda ordem e por paisagens que as revelam.

Este país resulta da articulação, historicamente recente, entre economias regionais que se desenvol-
veram nos períodos colonial e imperial (séculos XVI a XIX), o que explica em grande parte as diferenças 
que marcam suas formas de relação com o capitalismo e estão no âmago dos valores de sua sociedade. 
Assim, podemos afirmar, num esforço de síntese, que só haveria Brasil, compondo uma totalidade ainda 
que sempre relativa, no século XX.

Seu sistema urbano foi composto pela articulação entre redes urbanas de alcance regional, cons-
tituídas em períodos diferentes, numa mescla de condicionantes em que prevaleceram ora os papéis 
políticos, ora os económicos. Entre tais redes, algumas se conformaram pelas relações com a metrópole 
portuguesa e, por isso, foram mais orientadas pelas conexões ultramarinas e pela penetração no territó-
rio por meio dos rios ou caminhos abertos no período colonial. Outras se originaram com a instalação do 
sistema ferroviário, na segunda metade do século XIX e na primeira do XX, sob influência do crescimento 
da participação do país na divisão internacional do trabalho. Por fim, a maior parte das cidades apareceu 
ou se adaptou ao sistema conformado pelas rodovias, priorizado desde a década de 1950, ele próprio 
responsável pela amarração de várias redes, formando um sistema urbano que é, ao mesmo tempo, 
muito recente e muito diverso.

Este rápido preâmbulo é feito para que o leitor, de antemão, tenha clareza sobre o grau de generali-
dade deste texto, sobre o que há de novo nos velhos centros das cidades brasileiras, sobretudo porque ele 
compõe uma coletânea em que o contraponto são as cidades portuguesas, onde estão nossas origens, o ur-
banismo que, em grande parte, orientou a criação de nossas cidades e os elementos fundamentais de nossa 
formação social, mas que, contraditória e simultaneamente, é o verso e o reverso daquilo que somos.

Assim, não há síntese, mas elementos para serem considerados em pesquisas, para serem debatidos 
e principalmente para serem apreendidos apenas como uma leitura possível sobre o tema. Vamos a ela, 
apresentada em cinco seções.

1. O Brasil urbano atual

Em comemoração aos 512 anos do “descobrimento” do Brasil, o periódico de maior circulação na-
cional trouxe matéria comparando o país que está a leste do Tratado de Tordesilhas com aquele situado 
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a oeste dessa linha histórica (SOARES e DUCROQUET, 2012). À parte as simplificações que um artigo 
jornalístico contém, alguns elementos podem ser destacados para que se compreendam as diferenças 
e desigualdades existentes em nosso mundo urbano. Embora a extensão territorial a leste da linha que 
dividia as terras sob colonização portuguesa daquelas sob o comando político espanhol compreenda 1/3 
do território, nela se concentram 74% da sua população urbana e de seu Produto Interno Bruto (PIB). 

A oeste de Tordesilhas, no entanto, estão 37 das 50 cidades que mais cresceram em termos demográ-
ficos, de 2000 a 2010, indicando que o Brasil do Centro-Oeste e da Amazônia ainda está conformando 
suas redes urbanas, sua divisão interurbana do trabalho e a articulação de suas cidades à economia do 
Centro-Sul do país e ao mercado internacional.

Grande parte dessas cidades do Brasil Oeste nasceu nas últimas décadas ou teve crescimento grande 
nesse período. Há parcelas deste território brasileiro em ocupação, onde a estrutura fundiária rural está 
marcada pela presença da grande propriedade exportadora. Isso significa que a rede urbana não conta 
com número expressivo de pequenas cidades, como no leste, onde a ocupação mais antiga e a presença 
da agricultura familiar, na origem da ocupação de algumas regiões, como no sul do país, garantiram uma 
rede urbana densa e composta de cidades de diferentes tamanhos e importância em termos de papéis 
urbanos.

Monte-Mór (2005: 437) observa que, nas áreas mais populosas, predominantes nas Regiões Sul, Su-
deste e Nordeste, está a quase totalidade das aglomerações metropolitanas e não metropolitanas, en-
quanto os centros urbanos isolados, não aglomerados, estão distribuídos mais equilibradamente, sejam 
capitais de estados da federação ou cidades médias que desempenham papéis regionais importantes.

Essas diferenças na composição das redes urbanas regionais, que configuram o que prefiro chamar 
de sistema urbano brasileiro4, têm rebatimento direto na estruturação de suas cidades, com destaque 
para seus centros, sem dúvida, a parcela do espaço urbano mais importante nesse processo. Parto, então, 
da ideia de que para compreender transformações e permanências nos centros urbanos das cidades, é 
preciso trabalhar com a articulação entre escalas, relacionando diversos planos, desde o nível de sistemas 
urbanos, passando pelas redes e aglomerações urbanas, até os mais imediatos, ou seja os espaços das 
cidades, todos eles, em alguma medida, articulados com a escala internacional.

Assim, temos dinâmicas muito diversas entre si, que, de modo bastante esquemático, podem ser 
compreendidas segundo: a posição hierárquica das cidades no sistema urbano; sua situação geográfica 
no território nacional e sua submissão a processos de aglomeração urbana ou não; a espessura das cama-
das de tempo que compõem sua história, para adotar uma metáfora, a fim de compreender as relações 
intrínsecas entre a constituição da centralidade, as espacialidades e as temporalidades múltiplas. Anali-
sar mudanças nestas dinâmicas ajuda a ver o que está ocorrendo com os centros velhos.

Estas áreas mostram os papéis exercidos pelas cidades na divisão interurbana do trabalho, segundo 
uma dada Economia Política da Urbanização, o que também tem rebatimento direto na conformação 
deles próprios, configurando uma Economia Política da Cidade, de acordo com a distinção elaborada por 
Santos (1994). É este o segundo ponto, ou seja, a perspectiva teórica que é tomada como referência para 
compreender o agrupamento que se seguirá. Quando Santos (1994) refere-se à Economia Política da Ur-
banização, inclui como seus elementos “... a divisão territorial do trabalho, a repartição dos instrumentos 
de trabalho, do emprego e dos homens na superfície de um país” (p. 118). Articula a ela a Economia 
Política da Cidade que, para o autor, é atinente à “... forma como a cidade, ela própria, se organiza, em 

4  Embora seja muito frequente a alusão à rede urbana brasileira, prefiro fazer referência a um sistema urbano brasileiro, dada 
sua constituição histórica (articulação entre redes conformadas em economias regionais do período colonial) e dadas suas diferen-
ças em termos de densidade urbana e formação socioespacial. Ele é composto de redes urbanas regionais fortemente articuladas 
entre si. O sistema urbano seria amarrado pelas metrópoles nacionais, mas devido à extensão do país e às diferenças frisadas, as 
metrópoles regionais exercem papel importante em termos de centralidade interurbana, comandando suas redes urbanas de 
alcance regional.



47

face da produção e como os diversos atores da vida urbana encontram seu lugar, em cada momento, 

dentro da cidade” (p. 118).

Tomando como referência esse par analítico, sugiro que o leitor observe no Mapa 1 os extratos da 

tipologia e a localização das cidades que serão citadas. 

Figura 1. Brasil. Regiões de Influências das Cidades. 2007.
Fonte: IBGE, 2007, p. 12.

Uma primeira visada neste cartograma já possibilita ver a clara distinção entre um Brasil mais den-

samente urbanizado a leste e, outro, a oeste, em processo de conformação das redes urbanas, bem 

como a diferença de extensão do comando urbano, representado pelos fluxos que revelam a influência 

das cidades, quando comparamos essas duas grandes parcelas do território do país. Se a leste, são as 

metrópoles que exercem esse papel sobre territórios maiores, no Centro-Oeste e na Amazônia, grandes 

parcelas do espaço são comandadas por cidades classificadas como capitais regionais e centros sub-

regionais
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 Este fato tem rebatimento direto sobre os papéis desempenhados pelos centros que se localizam 

nessas cidades, porque, ainda que não sejam grandes, elas atendem demandas por bens e serviços de 

uma população que percorre grandes distâncias para acessá-los.

Monte-Mór (2005) faz referência a um duplo padrão de urbanização no Brasil: 

De um lado, um adensamento regional e uma concentração populacional em grandes e médias áre-

as urbanas, principalmente em regiões metropolitanas e na região mais industrializada. [...] De outro, a 

extensão da urbanização sobre amplos espaços regionais, através das redes de transportes, comunicação 

e serviços, integra as múltiplas e distintas espacialidades e (re)qualifica as relações urbano-rurais. [...] 

A partir dessa nova urbanização, ao mesmo tempo concentrada e extensiva, articulam-se ações políticas 

locais e distantes, em processos de competição e cooperação cada vez mais complexos e plurais, tanto 

internamente quanto entre os centros urbanos e regiões urbanizadas. (p. 436-437, grifos meus).

O duplo processo de urbanização tem forte influência sobre os centros das cidades, seja o centro 

histórico e/ou principal, sejam os subcentros, centros especializados, shopping centers, eixos comerciais e 

de serviços etc.5 Várias são as dinâmicas que estabelecem relações entre o padrão geral da urbanização 

e a constituição da centralidade em múltiplas escalas. 

Primeiramente, há que se considerar o crescimento territorial da cidade, ou seja, os ritmos e as 

formas da extensão do tecido urbano, que ampliam, mais ou menos, as distâncias em relação ao centro 

principal. Em segundo lugar, e de forma combinada ao primeiro movimento, há, contraditoriamente ou 

não, a distribuição da concentração ocupacional nos espaços urbanos, revelando mesclas de densidades 

dispostas de forma não equitativa nas cidades6. As duas dinâmicas interferem numa terceira, a das for-

mas de aglomeração entre núcleos urbanos. Tais mudanças redundam em reorientação das lógicas de 

circulação nas cidades, acompanhadas de segmentação da sociedade, no que concerne às possibilidades 

de acesso às diferentes áreas que compõem a base da conformação da centralidade, tanto no plano da 

cidade quanto no da rede e do sistema urbano.

Essas constatações, de natureza geral, não são, entretanto, suficientes para explicar o que concei-

tuo como reestruturação das cidades e, por isso, abrem muitas questões: Essas dinâmicas tão próprias 

das formas de produção capitalista do espaço urbano revelam-se e se conformam do mesmo modo em 

todas as cidades? Que diferenças haveria entre elas, quando se analisam espaços urbanos de diferentes 

formações socioeconómicas? Há distinções, no âmbito de cada uma delas, no que tange às diversas for-

mações socioespaciais7? O tamanho das cidades, a complexidade e a diversidade de seus papéis geram 

combinações diversas entre o que se transforma e o que permanece nas áreas centrais e na conformação 

da centralidade? Quais são as especificidades dessas dinâmicas no Brasil?

5  Em Sposito (1991), já fazia referência à distinção entre áreas comerciais e de serviços, seja pelas funções que desempenham, 
seja pela abrangência escalar da centralidade que exercem, ou pela diferença entre as lógicas que o constituem.

6  A expansão do tecido urbano não ocorre para diminuir o aumento da densidade urbana, mas sim em função dos interesses 
relativos à produção capitalista da cidade. Tanto assim, que um dos resultados do crescimento de áreas parceladas para uso po-
tencial urbano é a ampliação do número de lotes não edificados. De forma aparentemente contraditória, temos, então, arrefeci-
mento da taxa média de densidade construtiva e demográfica e crescimento dos tecidos urbanos. No entanto, um zoom possibilita 
observar que a cidade contemporânea é uma mescla entre setores de alta densidade e outros, de baixa ocupação ou mesmo não 
construídos.

7  Adoto Santos (1977), que distingue formação socioeconómica de formação socioespacial, sendo este último conceito pro-
posto por ele, lembrando que não há sociedade a-espacial. Aplico essa perspectiva analítica ao Brasil, reconhecendo que compo-
mos uma formação socioeconómica, alicerçada na unidade territorial da colonização portuguesa no Brasil e na constituição de 
um Estado Nacional, que se estruturou definitivamente no século XX. De outro lado, temos mais de uma formação socioespacial. 
Elas são condicionadas historicamente pela ocupação do território, no período colonial, pelas condições do quadro natural e pela 
existência de economias regionais que se estabeleceram antes dos processos que unificaram o Brasil, a partir da composição de um 
mercado consumidor nacional da produção industrial.
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A amplitude das questões é grande. Isto coloca desafios, que se ampliam, quando a análise recai 
sobre realidades urbanas pouco estáveis, como a brasileira, se é que podemos fazer referência a esta-
bilidade, mesmo que relativa, no período atual. Por estas razões, proponho um agrupamento, que será 
apresentado na sequência, como um esforço de generalização para compreender o que está ocorrendo 
com os centros das cidades.

2. Metrópoles: crescimento e complexificação das estruturas espaciais

No Brasil, as entidades urbanas que mais se modificaram são as que desempenham papel metropo-
litano, na escala nacional ou regional. Nelas, há profunda tendência de complexificação8 das estruturas 
urbanas, tanto pelo crescimento demográfico, quanto pela extensão de seus tecidos urbanos e dinâmi-
cas de aglomeração. Estamos tratando de um país que conheceu, nos últimos cinquenta anos, inflexão 
profunda no perfil demográfico.. Isso ocorreu pelo fato de a população urbana ter se tornado maior que 
a rural, bem como pelo predomínio do crescimento dos espaços urbanos de milhões de habitantes, em 
detrimento da participação dos menores, no total da população.

Tal evolução redundou num conjunto metropolitano importante9, em termos de número de habi-
tantes, mas a nós interessa mais mostrar o quanto ele se tornou complexo em termos de papéis urbanos 
e de estruturas espaciais.

As metrópoles brasileiras estão cada vez mais marcadas pela emergência de novas áreas de con-
centração comercial e de serviços, sejam subcentros, shopping centers ou centros especializados em ne-
gócios e/ou eventos. Nelas, mais do que em quaisquer outros espaços urbanos brasileiros, os ritmos de 
crescimento demográfico, das dinâmicas de aglomeração e de dispersão do tecido urbano, bem como 
de segmentação dos mercados consumidores, encontram sua expressão e sua base em forte separação 
socioespacial, muitas vezes gerando processos de segregação socioespacial. Esse conjunto, por sua vez, 
orienta a constituição da centralidade urbana na escala da cidade e na escala interurbana, tanto a dos 
espaços metropolitanos como, no que se refere ao consumo de bens e serviços mais especializados, no 
âmbito das redes urbanas comandadas por essas grandes aglomerações urbanas.

Tal processo pouco difere, guardadas as distinções entre as formações socioeconómicas, do que 
tem sido apontado por diversos autores que analisam as dinâmicas contemporâneas de (re)estruturação 
urbana e das cidades10. Para citar alguns exemplos, lembro: Amendola (2000), tratando de várias cida-
des; Soja (1993), analisando Los Angeles; Salgueiro (2001), observando Lisboa; Mattos (1999), estudando 
Santiago; Hiernaux (1999), a Cidade do México; Barrios (2001), enfocando Caracas. Neste livro, os textos 
de Seixas e Costa, e de Fernandes e Chamusca, que se voltam ao tratamento das metrópoles portugue-
sas, Lisboa e Porto, e os de Carlos, Souza e Vasconcelos, analisando, no caso brasileiro, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Salvador, oferecem elementos, ainda que diferentes entre si, para aprofundar a compreensão 
sobre essas tendências.

8  O termo é usado neste texto, ainda que aplicado para tratar das mudanças nas estruturas espaciais, tomando como referên-
cia seu sentido mais amplo, frisado por Lefebvre (1983: 53, grifo do autor): “El fenómeno urbano, hoy día, llama la atención por su 
enormidad: su complexidad... Hace casi evidente la teoria de la complejificación, según la cual los fenômenos sociales van de uma 
cierta complejidad (relativa) a uma complejidade mayor.”

9  No extrato mais elevado da hierarquia urbana, segundo a REGIC (IBGE, 2008), temos, atualmente: a) uma grande metrópole 
nacional – São Paulo; b) duas metrópoles nacionais – Rio de Janeiro e Brasília; c) nove metrópoles regionais – Manaus e Belém (Região 
Norte), Fortaleza, Recife e Salvador (Nordeste), Goiânia (Centro-Oeste), Belo Horizonte (Sudeste), Curitiba e Porto Alegre (Sul).

10  Num esforço de ampliar a proposta de reestruturação urbana, nos termos propostos por Soja (1993), bem como de articulá- 
-la ao par Economia Política da Urbanização e Economia Política da Cidade, oferecido por Santos (1994), tenho trabalhado com a 
ideia de estruturação urbana e estruturação da cidade, para distinguir mudanças nos papéis e conteúdos (urbana) das alterações 
nos espaços, no que respeita às formas de seu uso e articulação entre elas (da cidade). A adoção do substantivo reestruturação 
fica reservada para os momentos em que é profundo e complexo o conjunto de transformações nessas estruturas. Para ampliar a 
análise, ver Sposito (1996, 2005 e 2007).
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Para se ter noção da natureza das alterações, destaco a tendência que tem tido mais impacto sobre 
a conformação da centralidade urbana: a evolução recente da implantação de shopping centers nesses 
grandes espaços urbanos. Pintaudi (1992) frisa que, embora esta modalidade de empreendimento vol-
tada às atividades comerciais e de serviços tenha tido origem no Brasil, em 1966, com a inauguração do 
Shopping Center Iguatemi em São Paulo, “... é a partir de 1980 que esta expansão se dá de maneira efe-
tiva, ou seja, é quando o volume de implantações aumenta, indicando o caráter irreversível do processo” 
(p.15). Segundo seu levantamento, em 1991, havia 84 empreendimentos desse tipo no país.

O ritmo de crescimento foi tal, que, em outubro de 2012, constatou-se haver 442 empreendimentos 
vinculados à Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), estando prevista a inauguração de 
mais 1911. Analisando as informações sobre as capitais brasileiras que nucleiam as 12 metrópoles, encon-
tramos, no total, 189 shopping centers filiados a esta entidade. Entre elas, a maior parte tem mais de 
uma dezena de espaços desse tipo: São Paulo (52); Rio de Janeiro (31); Belo Horizonte (21); Porto Alegre 
(16); Brasília, Curitiba e Salvador (12 em cada uma). É possível aferir as repercussões que esses empreen-
dimentos geram em cidades que, antes dessas instalações, articulavam-se principalmente em torno de 
um único centro comercial e de serviços importante12. Eles são responsáveis pela completa redefinição da 
centralidade urbana e, no caso brasileiro, apresentam particularidades que merecem ser notadas.

Em algumas cidades, há shopping centers localizados nos centros principais ou em suas imediações, 
como se observa, por exemplo, em Curitiba, onde o Shopping Müeller, o Shopping Curitiba e o Shopping 
Estação reforçam a centralidade que já articula, historicamente, a estrutura da cidade, e em Brasília, 
onde o Shopping Conjunto Nacional e o Pátio Brasil Shopping encontram-se no coração do Plano Piloto. 
Mesmo nestes casos, em que este reforço ocorreu, não são esses os maiores shopping centers instalados 
em tais espaços urbanos, o que mostra que, se alguns desses empreendimentos reforçam a estrutura 
centro-periférica anterior, outros a redefinem com grande evidência.

Na maior parte das situações metropolitanas, esses grandes lócus comerciais e de serviços estão 
sediados em bairros que eram estrita ou predominantemente residenciais, em parcelas consolidadas 
do tecido urbano, ou em áreas bastante distantes, ao longo de eixos de circulação rápida, sejam ave-
nidas, sejam rodovias. No primeiro caso, podem ser vetores de conformação de um centro expandido, 
enquanto que no segundo, subtraem fluxos que eram tipicamente dirigidos ao núcleo urbano principal 
e/ou reforçam as lógicas de clivagem socioeconómica dos consumidores, já bastante acentuadas pelas 
tendências contemporâneas de estímulo à ampliação e customização do consumo.

Ambas as situações alteram, sobremaneira, a estrutura dos espaços em que se inserem, visto que, 
muitas vezes, redefinem fluxos na escala da cidade e do conjunto metropolitano. Diferem bastante dos 
impactos gerados, em décadas anteriores, pela emergência de subcentros comerciais e de serviços, que 
polarizam apenas pequeno conjunto de bairros ou setor urbano. Se estes eram subsidiários do centro 
principal e hierarquicamente secundários no processo de estruturação das cidades, como as galerias 
comerciais, os grandes shopping centers são capazes de mobilizar consumidores dos quatro cantos dos 
espaços urbanos em que se inserem e, mais que isso, atrair outros tantos que se deslocam em escala in-
terurbana.

Nos Estados Unidos, para fazer um contraponto, os shopping centers tendem a situações geográficas 
suburbanas e periurbanas, o que não é muito diferente da tendência à periferização de parte dos nossos 
empreendimentos. No entanto, no caso das cidades brasileiras, a fluidez espacial é muito mais baixa, o 

11  Estes dados não compreendem a totalidade de shopping centers no país, visto que se referem apenas ao conjunto dos que 
estão associados a esta entidade. No entanto, trata-se de um grupo muito representativo. Para ver mais detalhes: http://www.
portaldoshopping.com.br.

12  Várias entre elas, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, já tinham subcentros comerciais e de serviços, polarizando 
setores dessas metrópoles, antes do aparecimento dos shopping centers. No entanto, aqueles espaços eram menos importantes e 
diversificados que o centro principal, que coordenava os processos de estruturação, tipicamente monocêntricos.
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que gera graus de acessibilidade diferentes dos observados naquele país, reforçando os processos de 
separação socioespacial. 

Para revelar o que é particular à nossa realidade, comparando-a com a europeia, é notório o peso 
maior da história nas cidades do “Velho Mundo”. Nelas, como parte dos conteúdos do que é central, 
há o patrimônio arquitetônico e o apreço ao uso dos espaços públicos, mesmo e porque submetidos a 
lógicas intensas de turistificação, conformando uma memória material e imaterial que mantém, com 
alguma força, a centralidade constituída na longa duração. Isso não impediu que os shopping centers 
fossem instalados, mas não lhes deu tanto prestígio social, como eles conhecem nas cidades brasileiras, 
onde as visões de mundo são muito mais afeitas às ideias de moderno, de novo e de futuro, facilmente 
vinculáveis a esses novos espaços de consumo.

Não bastassem esses pontos, no Brasil, como em outros países latino-americanos, é comum a asso-
ciação entre vida metropolitana e violência, o que justifica todos os interesses envolvidos na produção 
de espaços de consumo privados, controlados por sistemas de segurança próprios que garantem o afas-
tamento da cidade aberta, com seus espaços públicos plenos de diferenças e reflexos contundentes das 
desigualdades que marcam nossa formação13. 

Para responder à questão sobre o que há de novo nos velhos centros das metrópoles brasileiras, é 
preciso, então, aludir à grande tendência de reconhecer esses espaços como aqueles aos quais têm acesso 
as parcelas da sociedade que não podem frequentar cotidianamente os shopping centers. Eles são, dessa 
forma, a expressão forte e empobrecida da separação socioespacial que marca as dinâmicas recentes de 
reestruturação dos espaços urbanos. 

Não aplico aos centros principais o adjetivo “decadentes”, porque seu dinamismo é pujante. Conti-
nuam a ser, quando não o único, o nó principal do sistema de circulação por transporte coletivo, como 
revelam as linhas de ônibus e de trens suburbano e metropolitano, quase todas radiais e diametrais. 
Remanescem como o espaço em que a informalidade está presente com maior evidência, seja de modo 
organizado e legal, com os camelódromos, seja de modo ilegal, como denotam os inúmeros ambulantes 
que oferecem guarda-chuvas, se o tempo fecha, e camisas do Flamengo ou do Corinthians, nas véspe-
ras dos grandes jogos de futebol, ou entregam folhetos que oferecem serviços de toda ordem, desde 
empréstimos a juros altos sem a exigência de comprovacão de renda, até endereços de cartomantes ou 
centros de umbandas que prometem verdadeiros “milagres”.

Assim, destacadas, essas permanências mostram também mudanças, porque se expressam de outros 
modos ou se articulam a circuitos espaciais e económicos mais amplos. Os comerciantes do camelódromo, 
por exemplo, aceitam pagamentos com cartões de crédito, seus produtos podem ser originais ou “ge-
néricos” e, muitas vezes, são repasses de atacadistas e varejistas, presentes, igualmente, nessas mesmas 
áreas centrais, ou instalados alhures, podendo, no entanto, ser acessados por meio de telefones celulares 
para receber encomendas. A utilização desses aparatos técnicos propicia a escala das interações que arti-
culam os velhos centros a espaços novos, nas mesmas ou em outras metrópoles do país e do mundo.

3. Cidades médias, múltiplas escalas e redefinição da centralidade

Nesta seção do texto e na próxima, apresento dois grupos de cidades, compostos com base na com-
preensão das lógicas de constituição da centralidade urbana.

Referem-se ambos a cidades que desempenham papéis importantes de intermediação na rede ur-
bana, sendo, portanto, tributárias das metrópoles e polarizadoras das cidades pequenas que estão em 

13  Há uma bibliografia de qualidade sobre o tema, que não será discutida neste texto. De todo modo, é importante destacar 
que condicionantes objetivas e subjetivas, interesses económicos e políticos, bem como situações vividas e situações imaginadas 
orientam a construção da representação social que vincula cidade e violência.
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sua área de influência direta. Chamo-as, de modo genérico de ‘cidades médias’14, embora haja entre elas 

diferenças significativas, no que concerne aos papéis que desempenham e aos graus de complexidade 

de suas estruturas urbanas. Tamanho é o número delas e tão grande a diversidade de suas participações 

na divisão interurbana do trabalho, que poderiam ser agrupadas em uma dezena de situações-tipo, 

considerando o que vem acontecendo com seus centros urbanos, mas optei, novamente, por um grau 

de generalização grande, de modo a contemplar algum esforço de síntese, que sempre implica a perda 

de especificidades.

Começo pelas cidades médias que estão passando por mudanças importantes no processo de confor-

mação de suas centralidades urbanas e interurbanas. São jovens, porque tiveram origem no século XX, 

ou estão ‘rejuvenescidas’, do ponto de vista económico, pelas mesmas dinâmicas que já influenciavam as 

lógicas espaciais das metrópoles constituintes do primeiro grupo: forte grau de integração às iniciativas 

contemporâneas de desenvolvimento do capitalismo, com aumento significativo da sua participação na 

divisão interurbana do trabalho. 

Até muito recentemente, elas tiveram seus processos de estruturação do espaço urbano coman-

dados pela presença unívoca do centro principal, mas conhecem, atualmente, acelerado processo de 

reestruturação, alicerçado pela instalação de novos espaços comerciais e de serviços, com destaque para 

hipermercados e shopping centers. Também nestes casos, temos multiplicação da centralidade urbana, 

com complexificação da estrutura espacial e tendência à segmentação dos mercados consumidores. No 

entanto, os efeitos dessas dinâmicas sobre o espaço urbano são ainda muito recentes ou estão em curso 

e, por isso, distintos daqueles observados para o grupo das metrópoles. 

O menor tamanho do mercado consumidor (número de habitantes e poder aquisitivo) leva a uma 

competição entre as novas áreas e o centro principal, gerando, para este, perda muito mais significativa 

de papéis económicos e de prestígio social. Neste caso, a emergência de setores comerciais e de serviços 

de perfil diferente é um vetor muito mais efetivo de ampliação das desigualdades socioespaciais, porque 

a segmentação dos mercados consumidores é muito profunda. O custo de vida mais baixo e as distâncias 

menores possibilitam plena inclusão das faixas de renda média nos “novos centros”, que compartilham 

os mesmos espaços de consumo dos membros das elites locais. Por outro lado, há grande separação es-

pacial entre estes e os que têm menor poder aquisitivo, aos quais resta a frequência ao centro principal, 

única área da estrutura urbana acessível por transporte coletivo, a partir das áreas residenciais mais 

distantes. 

Também nas metrópoles, segmentos de médio e até baixo poder aquisitivo frequentam esses espa-

ços de consumo. No entanto, neste caso, são muitos shopping centers, o que significa que a estratificação 

será feita entre eles e segundo a distância maior ou menor das áreas residenciais de diferentes padrões 

socioeconómicos. No caso das cidades médias, qualquer empreendimento desse gênero é acessível com 

deslocamentos de 15 a 20 minutos de carro, o que significa que o poder de escolha é menor, constrangi-

do pelas condições de deslocamento, incluindo o trânsito.

14  Há um grande debate sobre a adoção desta expressão, revelando as controvérsias que ela suscita e as diferenças relativas 
às tradições de pesquisa das comunidades científicas de vários países. Na França, tanto se adotam as expressões villes moyennes 
(Commerçon e Goujon, 1997), como villes intermediaires (Gault,1989). Na Espanha, vem ganhado força a denominação ciudades 
intermedias, procurando superar o uso mais comum de ciudades intermediarias (Bellet e Sposito, 2009; Llop, 2012). Em Portugal, 
tem força a expressão cidades médias (Ferrão, 1995; Costa, 2000 e 2002). Em língua inglesa, tanto se encontram medium cities 
como medium-sized cities (Efilwic, 1997), enquanto no Brasil, duas expressões são utilizadas – cidades médias (Santos, 1993 e Silvei-
ra, 2002) e cidades intermediárias (Santos e Silveira, 2003). Adoto a expressão cidades médias, pelo caráter mais genérico e porque 
é a mais usada no Brasil, mas a distingo do sentido de cidades de porte médio, o qual restrinjo apenas aos casos em que a análise 
considera somente o tamanho demográfico e não os papéis na divisão interurbana do trabalho.
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Em função de aspectos como estes, os centros principais perdem muito rapidamente parte de seus 

papeis económicos. Mais intenso, ainda, é o declínio do prestígio social e político esta área abandonada 

não apenas pelas elites locais, mas inclusive por sua classe média.

Há muitas cidades que podem ser lembradas neste grupo, sem, com isso, esgotar o universo que 

ofereceria condições de confirmar a diversidade a que me referi. Entre as que são mais importantes nos 

papéis de intermediação, há Uberlândia, Londrina, São José do Rio Preto, Marabá, Bauru e Mossoró, 

para citar alguns exemplos15. No entanto, não é apenas o tamanho demográfico que interfere na re-

definição da centralidade nestas cidades, porque dinâmicas semelhantes estão ocorrendo em Chapecó, 

Marília ou Dourados, que têm contigentes populacionais menores e ocupam posição menos importante 

na hierarquia urbana. 

Em todas estas cidades, a “modernização” trazida pela chegada de grandes capitais e novos empre-

endimentos, que redefinem a centralidade, ainda que expresse maior participação económica dessas ci-

dades na divisão interurbana do trabalho, não se acompanha de maior equidade territorial. Tem havido 

ampliação das desigualdades espaciais com ocorrência de dinâmicas claras de segregação socioespacial 

nessas duas cidades. Na prática, essa situação paradoxal (aumento da taxa de emprego e do poder médio 

de compra, acompanhado de declínio nas condições de acesso ao direito pleno da cidade) é indicativa do 

quanto tem ocorrido a complexificação das estruturas urbanas, também em cidades médias.

É notória a maior integração dessas cidades a circuitos espaciais nacionais e internacionais, mostran-

do que esse processo não pode ser compreendido apenas como recurso metodológico utilizado para 

delimitar escalas geográficas que se encaixam da local à global. Ao receber investimentos de grande 

porte, essas cidades articulam-se em múltiplas escalas e passam a atender demandas que não apenas as 

regionais, sem que, necessariamente, a hierarquia urbana seja obedecida. Desse ponto de vista, pode-

mos associar a complexificação das estruturas espaciais dessas cidades à ampliação das suas escalas de 

articulação, favorecendo a ideia de que são, também, cidades médias em globalização16. 

4. Cidades médias e declínio relativo de papéis urbanos

Entre as cidades de importância regional, estão as localizadas em áreas do país que tiveram maior vi-

talidade económica, no passado, e a perderam, em termos relativos. Várias cidades médias permanecem 

com papéis em suas áreas de influência, mas não têm recebido investimentos externos de grande porte, 

voltados ao estabelecimento de novas áreas de concentração comercial e de serviços, o que favoreceria 

a reestruturação de seus espaços urbanos e a reconfiguração da centralidade na escala da cidade e da 

rede urbana.

Isso não significa que não estejam vivendo mudanças, em decorrência da ação de agentes econó-

micos vinculados a escalas mais amplas, ou de novas estratégias dos agentes locais. No entanto, tais ini-

ciativas não vêm acompanhadas de novas escolhas locacionais. Alguns ramos do terciário destacam-se, 

como os responsáveis pela instalação de: hipermercados, que levam ao declínio relativo do comércio de 

bairro; grandes lojas de eletrodomésticos, pertencentes a redes nacionais; maior número de agências 

bancárias, que atendem moradores de cidades pequenas em suas áreas de influência. O que se observa 

é que, no geral, as escolhas recaem sobre o centro principal ou sobre sua área de expansão imediata, 

não chegando a uma completa transformação efetiva na lógica centro-periférica, o que reforça suas 

estruturas monocêntricas.

15  Grande parte das cidades médias citadas neste texto são estudadas pela Rede de Pesquisadores Sobre Cidades Médias, que 
coordeno. Registro, assim, meus agradecimentos às equipes que realizam a pesquisa.

16  A proposta tem relação com a de Maria Laura Silveira – cidades médias da globalização – ver Sposito (2009: 44).
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Assim, como tendência maior, percebo em tais cidades dois vetores principais: o peso de seus papéis 
de atendimento da demanda por bens e serviços nas regiões que polarizam, razão pela qual pertencem 
a estratos ainda elevados da tipologia REGIC, embora tenham tamanhos demográficos menores que os 
do grupo anterior; permanência do centro principal, muitas vezes centro histórico, como elemento de 
importância única no processo de estruturação de seus espaços. Com este perfil, podem ser encontradas 
diversas situações.

Por outro lado, esses centros principais têm sua renovação como decorrência do aumento do comér-
cio de pequenos capitais, muitas vezes informal, que em vários casos se expressa na instalação de áreas 
a eles destinadas, os camelódromos, muitos deles nomeados como shopping centers, o que mostra o 
prestígio simbólico que essas grandes superfícies têm no Brasil.

Como ilustrativas deste grupo, podemos citar as cidades: Teófilo Otoni e Varginha, no Estado de 
Minas Gerais; Crato, no Ceará; Parintins e Tefé, no Estado do Amazonas; e Garanhuns, no Estado de Per-
nambuco.São cidades, cuja influência é proporcionalmente grande, em termos do território que está sob 
seu comando, o que significa que têm muitos municípios e/ou extensa área dependendo de sua oferta de 
bens e serviços, mostrando que a centralidade interurbana continua a ser importante. No entanto, suas 
estruturas espaciais não se transformaram profundamente. No caso desse grupo de cidades, percebo que 
as permanências são muito maiores que as transformações.

Nos centros de cidades como estas, muitos elementos do passado permanecem. Em algumas delas, 
há feiras, que já não vendem apenas os produtos regionais, mas também toda sorte de produtos indus-
triais plásticos e de eletroeletrônicos “genéricos” produzidos no sudeste asiático e “importados” ile-
galmente, via Paraguai. O patrimônio arquitetônico antigo ainda têm peso, na paisagem urbana atual, 
mesmo que muitas vezes não esteja bem preservado ou revitalizado. A vida social é intensa, até porque 
sendo a única área a congregar todos os mais importantes papeis da cidade, é também ponto de encon-
tro daqueles que têm poder económico e político.

A presença de agências bancárias, , no caso brasileiro, quando se trata de cidades médias, têm 
significado importante em termos de reforço da animação da área central. Desde a denominada “reen-
genharia do sistema bancário”, que vem acontecendo desde os anos de 1990, muitas cidades pequenas 
tiveram agências bancárias fechadas. Isso fortaleceu os vínculos entre estas e as cidades maiores, em 
todas as regiões do país, uma vez que o recebimento de aposentadorias, pagamento de contas e obten-
ção de recursos do Programa Bolsa Família17 exigem o acesso a esses estabelecimentos bancários. Essas 
mudanças ampliam as intrínsecas relações entre as cidades pequenas e as médias, diminuindo os papéis 
das primeiras e fortalecendo a centralidade das segundas.

Num país com 5.565 municípios, entre os quais 2.513 têm menos de 10 mil habitantes, e 2.444 têm 
entre 10 mil e 50 mil habitantes (IBGE, 2010), seria muito importante a análise do que está ocorrendo com 
os centros das cidades que os nucleiam18. No entanto, isso não é tarefa simples, não só devido à falta de am-
plas pesquisas específicas sobre o tema e à extensão do país, como também ao fato de meu conhecimento 
empírico sobre essa realidade citadina ser muito restrito aos Estados de São Paulo e Paraná, que não pode-
riam ser tomados como ilustrativos do conjunto do país. Assim, fico devendo uma abordagem sobre essas 
cidades, embora tenha como hipótese que, em grande parte, seus papéis centrais perderam importância, 
seja pela concentração da propriedade fundiária rural, seja pela melhoria das possibilidades de transportes 
e comunicação, que favorecem os fluxos da população entre esses municípios e as cidades maiores.

17  “O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza em todo o País. [...] O Programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo território nacional 
...”. Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia.

18  Segundo a legislação brasileira, são definidas como cidades, apenas as sedes dos municípios. Isso não significa coincidência 
com a adoção do conceito científico de cidade, visto que muitas não chegam efetivamente a ter papéis urbanos, em seu sentido 
mais completo. 
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5. Da multicentralidade à policentralidade.

Na busca de elementos particulares à urbanização brasileira, no que respeita ao “novo” nos cen-

tros “velhos”, o que vem à tona com maior evidência, comparando-a a outras realidades urbanas, é a 

pequena importância que ainda têm os processos de gentrification em nossas cidades. Apesar de haver 

investimentos públicos voltados a revitalizar os centros das mais importantes cidades do país, eles não 

se acompanham, ainda, de parcerias de mesma força com a iniciativa privada, como podemos notar, por 

exemplo, em cidades europeias19, ou mesmo na latino-americana Buenos Aires20.

Assim, o declínio do papel residencial dos nossos centros urbanos e/ou a decadência dessa ocupação, 

em termos materiais ou imateriais, têm sido uma permanência que resiste, cujas pequenas exceções, em 

trechos de áreas centrais ou pericentrais, apenas confirmam a tendência geral.

Um segundo ponto, que marco no intuito de reconhecer nossas especificidades, é a propensão à 

pouca valorização dos espaços públicos. A abordagem deste ponto merece muitos cuidados, não só pela 

falta de distinção adequada entre espaço público e esfera pública, bem como pela inclinação a análises 

que se apoiam na simples oposição entre espaço público e espaço privado21, numa sociedade urbana em 

que ocorrem situações como a constituição de espaços privados de uso coletivo (shopping centers, para 

dar um exemplo), e a conformação de uso privado de espaços que são juridicamente públicos (como a 

apropriação de áreas comuns intramuros feita por moradores de loteamentos urbanos fechados, apro-

vados sem obedecer à normativa condominial)22. 

Mesmo sabendo que esse movimento de declínio relativo do papel dos espaços públicos na socie-

dade contemporânea é geral, penso que tem matizes mais fortes, em nosso caso, mesmo quando nos 

comparamos a outras realidades urbanas latino-americanas. 

Em vários textos que compõem este livro, o leitor encontra elementos para compreender aspectos 

diferentes dessa tendência. Do mesmo modo, por meio deles é possível lembrar que, na cidade, vista em 

seu sentido mais amplo, o que compreende a vida urbana que a anima, não há nunca, de modo absoluto, 

a instauração de um processo. Se há indicadores claros, nas cidades brasileiras, de que se desvaloriza o 

espaço público, há iniciativas e práticas que não expressam o desejo de retomada do sentido público do 

espaço urbano23.

Em termos gerais, é possível afirmar que, em grande parte, nas dinâmicas económicas, decisões polí-

ticas e práticas sociais que levam à perda relativa do prestígio dos “velhos” centros, como uma resistência 

e, às vezes, negação ao “novo”, está a passagem de uma cidade mono ou multicentral, para a compo-

sição de espaços urbanos cada vez mais apoiados em estruturas policêntricas, em múltiplas escalas, da 

urbana à interurbana.

Desse ponto de vista, pensando nos conteúdos da vida urbana e reconhecendo a centralidade como 

a expressão mais completa deles, é preciso considerar a mudança de sua natureza intrínseca. Lefebvre 

(1983: 122) reconhece a centralidade como o essencial do fenômeno urbano, vendo sua constituição 

19  Em Martinez Rigol (2009), os exemplos de Barcelona, Nápoles, Bilbao, Turim, Lisboa, Granada e uma análise geral sobre 
cidades médias são apresentados por vários autores.

20  As inversões para “produzir” Puerto Madero foram nessa direção e significaram uma “recuperação” da antiga área portuá-
ria, acompanhada de mudança do perfil socioeconómico de sua ocupação, num claro processo de turistificação e de gentrification 
da área.

21  Ver Gomes (2012) que desenvolve excelente reflexão sobre essas questões.
22  Sobre esta questão ver Sposito e Goes (2012).
23  Há o texto “De dentro pra fora: será que São Paulo está valorizando mais seus espaços públicos?” de autoria de Raquel Rol-

nik, que faz referência a uma mudança de cultura com o intuito de valorizar o convívio e o compartilhamento do espaço público. 
Fonte: http://raquelrolnik.wordpress.com/ 2012/10/25/de-dentro-pra-fora-sera-que-sao-paulo-esta-valorizando-mais-seus-espacos-
publicos/.
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juntamente com o movimento dialético que a destrói. Com uma perspectiva desse gênero, é possível ver 
os processos de descentralização e multiplicação de áreas centrais sob vários pontos de vista.

É notória a superação das estruturas monocêntricas, entendidas como aquelas em que todo o arran-
jo espacial e as práticas sociais se orientam pela presença de um centro principal unívoco, congregador 
de múltiplos papéis, vários sentidos e uma infinidade de possibilidades. Tal superação não ocorre apenas 
porque as cidades crescem em tamanho demográfico e extensão, dificultando os deslocamentos cotidia-
nos que reforçam a monocentralidade, embora esses aspectos influenciem o processo maior. Tampouco 
ela é decorrência exclusiva do uso mais generalizado do transporte automotivo individual. Essas dinâ-
micas ajudam a compreender processos de descentralização que levam a uma cidade multicêntrica, em 
que mais de um centro ou a emergência de vários subcentros passam a organizar a vida cotidiana, em 
suas múltiplas facetas. 

Trata-se, agora, de novas formas de produção do espaço urbano, que não resultam apenas da acu-
mulação desigual, no espaço, de múltiplas iniciativas e práticas que confluem para a conformação, al-
teração, itinerância ou refundação da centralidade, como resultado do tempo social. Estamos falando 
de centralidades planejadas, resultantes principalmente da ação de incorporadores e proprietários de 
terras, como atos pensados muito antes que sejam vividos, como vetores que incidem sobre a cidade, 
gerando a separação. Assim, esse movimento que redefine a centralidade, em termos de localização de 
novas áreas centrais (muitas vezes periféricas), e sobretudo em termos de conteúdo social e económico, 
não pode ser conceituado apenas como multicentralidade (fiel ao radical latino multi, que significa mui-
tos), mas tem que ser entendido como policentralidade (atinente ao prefixo grego poli, cujo significado, 
vários, denota o sentido de diversidade), sendo que uma tendência sempre se combina à outra, mesmo 
que contraditoriamente, fazendo surgir uma multi(poli)centralidade24. 

Lefebvre (1983: 125-126, grifos do autor), referindo-se ao fenômeno urbano, faz referência à centra-
lidade e à: “policentralidad, a la omni-centralidad, a la ruptura del centro, a la disgregación, tendência 
orientabe, ya sea hacia la constitución de la diferente: centros (aunque análogos, eventuamente comple-
metarios), ya sea hacia la dispersión y la segregación.”

Este é o movimento que se instalou, de modo profundo, nas cidades brasileiras: aumento do número 
de áreas de concentração de atividades comerciais e de serviços, acompanhado de separação socioes-
pacial dos consumidores, gerando descentralização/recentralização, como dimensões da dispersão e da 
segregação socioespaciais, na direção de processos mais complexos de fragmentação socioespacial e 
política. Ainda que a ele se atribuam múltiplas faces, a mais perversa é a perda relativa dos conteúdos e 
sentidos do “velho” centro como um espaço de todos e para todos.

24  Uma análise mais ampla desse processo pode ser vista em Sposito (1999).
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Cidade sobrevivente  
de um futuro sempre ausente  

de um passado agreste e mudo.

Quanto mais te enches de gente  
Mais te tornas transparente  

Mais te redimes de tudo.
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“A luz de Lisboa (claridade)”

1. Os espaços-tempos do centro histórico de Lisboa

Em Maio de 2012 abria o 53.o hostel localizado no centro histórico de Lisboa. Continuamente consi-
derada pela hostelworld como a cidade com os melhores hostels do mundo25, Lisboa encontra-se repen-
tinamente na vanguarda das mutações do turismo, viagens e estadas urbanas. Correspondendo a uma 
recente afirmação internacional (mais do que nacional) do núcleo central da maior metrópole portu-
guesa, em imaginário de lugar cosmopolita, rico de património e de dinamismo, sobretudo para jovens 
e criativos de aspiração boémia, os hostels alicerçaram-se no imaginário internacional. Na conjugação 
de três elementos de decisiva mutação socio-tecnológica: a escolha e construção individualizada das 
viagens via internet; o contínuo embaratecimento da mobilidade internacional, nomeadamente através 
das companhias aéreas low cost; e o crescendo de um cosmopolitismo entre as camadas mais instruídas, 
para o caso das viagens e estadas urbanas personificando objectivos de flashbackers (diferentes dos 
backbackers em inter-rail), na procura de diferenciação e de qualidade e informação na vivência citadi-
na. Este hostel gerido por jovens licenciados e empreendedores sem prévio trabalho estável, com base 
numa recuperação low cost de um edifício do século XIX arrendado aos proprietários, afastando-se das 
normativas obrigatórias dos hotéis, wifi gratuito em todo o edifício e espaços comuns de cozinha, sala 
de estar e salão de festas; propõe (tal como a maioria dos seus similares) ‘uma experiência de usufruto 
e de convivência na e com a cidade, nos espaços e nos tempos desejados por cada pessoa’26. Uma nova 
cultura de convivência com a cidade, não apenas turística mas na ampliação de redes de contactos e de 
experiências. Experiências urbanas e culturais. Ou a cidade, e notavelmente o seu cume simbólico – o seu 
centro histórico – como matéria central de commuting nas novas possibilidades de desdobramento do 
espaço-tempo contemporâneo.

25  A hostelworld é a principal associação de unidades hoteleiras low cost do mundo, representando cerca de 25 mil unidades 
em 180 países. Numa premiação com seis categorias de análise (diversão, higiene, pessoal, segurança, localização e personalidade), 
constituída exclusivamente pelos comentários dos hóspedes – situação única na indústria do turismo – desde 2009 que os três pri-
meiros lugares têm sido conferidos a hostels de Lisboa; nos prémios de 2010, entre os 20 primeiros lugares, oito foram para hostels 
de Lisboa (6) e do Porto (2).

26  Como referiu um dos seus responsáveis, em entrevista.
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Foto 1. Alfama, o mais antigo bairro do centro histórico de Lisboa
Foto dos autores

Nesse mesmo mês de Maio, a cidade constrange-se com mais notícias de idosos que morrem sozi-
nhos nas suas casas, abandonados por uma providência social insuficiente, pelo lento desmantelamento 
das redes clássicas e estáveis de vizinhança, enfim pela própria família. O município de Lisboa tinha em 
2011 mais de 30% de residentes com idade superior a 65 anos, número que no centro histórico passa 
para perto dos 40%. A câmara institui um número azul de socorro aos idosos abandonados, num apelo 
à população para a assistência social cívica, e não apenas pública e formalizada. É ainda no mesmo mês 
que a câmara municipal anuncia que o novo plano director municipal (PDM) está finalmente pronto para 
aprovação na assembleia municipal (ao fim de mais de 10 anos de um processo altamente conturbado), 
enquanto esta por sua vez finalmente desbloqueará uma verba de 250 milhões de euros de apoio previs-
to pelo Banco Europeu de Investimentos para as acções de reabilitação urbana em Lisboa, num acordo 
assinado em 2010 mas retido por questões político-partidárias locais, por mais de dois anos.

Não obstante as vicissitudes próprias da política e administração local, e correspondendo à consoli-
dação da imagética do centro histórico como local culturalmente privilegiado, mesmo artístico, para os 
modos de estar e viver; as dinâmicas de reabilitação urbana em Lisboa acentuam-se ao longo da década, 
a par do fortalecimento das rendas imobiliárias de carácter monopolista (Harvey e Smith, 2004). Se a 
actividade económica e o emprego no sul da Europa entram em profunda recessão a partir de 2008, frac-
turando ainda mais a divisão internacional do trabalho e sua remuneração, são cada vez mais os jovens, 
profissionais, investidores e mesmo políticos que dirigem o seu labor para o consumo cultural artístico da 
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cidade central, numa utilização dos territórios urbanos centrais como hubs simbólicos, usados de forma 

mais rápida, mais desprendida e, supostamente, mais rentável e eficaz. Correspondendo também aqui – 

ou sobretudo aqui – à voraz liberalização mundial dos modos de produção e de reprodução.

Figura 1. Lisboa. Planta do edificado. 1940

Extraído de Dispersos (Vol. I), Augusto Vieira da Silva.

São estas, dinâmicas e impasses num local presentemente tão histórico quanto incerto. Os dados 

censitários de 2001 mostravam que o município central de Lisboa contribuía com apenas 21% dos ha-

bitantes da metrópole, mas ainda com 45% do produto económico; destes, por seu lado, o seu centro 

mais histórico detinha apenas 6% e 19% respectivamente27. E se os novos dados de 2011 mostram novas 

tendências, as dúvidas colocam-se em se corresponderão estas dinâmicas a um retorno mítico a uma 

renovada utilização dos centros históricos europeus, plenos de simbologia e de capital cultural e econó-

mico – mas não necessariamente social e político. Neste capítulo procurar-se-á assim reflectir em torno 

destas tendências, no quadro da evolução contemporânea do centro histórico de Lisboa e numa reflexão 

integrada pela conjugação de efeitos exógenos com as tendências e estratégias endógenas à própria 

cidade. Renovando a própria objectivação do que hoje se poderá considerar como centro histórico28.

27  Dados dos Censos 2001 e estimativas de actividade económica (Instituto Nacional de Estatística).
28  Nomeadamente, na assunção das expressões urbanísticas do movimento modernista como elementos hoje já reconhecida-

mente patrimoniais e com dinâmicas crescentemente similares às dos territórios intra-muralhas ou intra-circulares novecentistas, 
clássicas delimitações de ‘centro histórico’. Colocando assim num mesmo nível analítico territórios como os da Baixa e Chiado – 
construídos e reconstruídos desde os primeiros tempos da cidade – até bairros como os de Campo de Ourique, Belém ou mesmo 
Alvalade – urbanizados até os anos 1950, e hoje plenamente integrados nas dinâmicas mais centrais de Lisboa. É para o conjunto 
destes territórios que, nesta óptica, se desenvolvem as análises de base estatística dos pontos seguintes deste texto.
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2. Momentos de encruzilhada

Múltiplas razões estão na base da força polarizadora do centro histórico de Lisboa. Em primeiro lu-
gar, a consolidação, sobretudo desde o século XV, de um activo e pujante centro urbano político, social 
e mercantil – revelando a condição Europeia e transatlântica do porto de Lisboa. Em segundo lugar, pela 
projecção das respostas políticas e urbanísticas ao terramoto, à industrialização e à evolução tecnológi-
ca de cada época – respostas que se assumiram (não obstante a relativa escala portuguesa na inscrição 
histórica mundial) como importantes marcos na afirmação iluminista e burguesa da cidade (Augusto 
França, 1962). Em terceiro lugar, pela própria significância do sentido de centro (Barata Salgueiro, 2004), 
e a interligação desse sentido (uma interligação centrípeta) com as dinâmicas espaciais, temporais e afec-
tivas de um território, de um Estado, de um povo. Enfim, em quarto lugar, e após décadas de enfraque-
cimento das suas estruturas, pelo movimento global de renascimento cultural e de revitalização cultural 
e social dos centros históricos das cidades Europeias. Do que aqui trataremos com mais acuidade.

Desde o seu início que a base histórica da Lisboa sociopolítica convive com a afirmação da cidade 
mercantil, muito nomeadamente como capital de um Estado-Nação. Esta conjunção deu lugar, por sua 
vez, a uma conjunção da cidade mercantil e política com a cidade industrial, burguesa e liberal. Alicer-
çando uma centralidade também simbólica, excelente personificação dos processos socioculturais históri-
cos europeus. Tal como a maioria das suas grandes congéneres europeias, será entre o início da segunda 
metade do século XIX e o final da primeira do século XX que o centro histórico de Lisboa revelará as suas 
mais intensas e ainda marcantes dinâmicas, assumindo-se neste período plenamente o seu lugar de cen-
tro económico e cultural – afirmação que se materializa sob múltiplas formas, desde as maciças vagas de 
novos residentes, à presença dos níveis mais elevados da administração pública e do empreendedorismo 
privado, até às mais íntimas deambulações dos heterónimos pessoanos.

No entanto, por alturas da década de 1950, baseada não só no frágil processo português de in-
dustrialização e de desenvolvimento económico, mas também num comércio ultramarino já com evi-
dentes sinais de regressão, o centro histórico lisboeta, dependente da sua própria sociedade e de uma 
frágil capacitação sociopolítica de ordenamento e planeamento territorial, começará a sentir tremores 
de decadência. A ‘revolução urbana’ em curso identificar-se-ia por uma mudança estrutural das cidades, 
afectando não só a sua configuração como os seus próprios padrões e dinâmicas de evolução e de inter-
dependências – internas e externas (Lefébvre, 1970). A ‘globalização do urbano’, conjugada com uma 
manifesta falta de planeamento e estratégia (não só em termos da cidade de Lisboa, mas sobretudo, à 
sua escala metropolitana), levará a pelo menos cinco décadas de desestruturação territorial num ‘poli-
centrismo orgânico’, não planeado, e conducente ao que hoje em dia tem sido comummente referido 
como ‘a metrópole difusa’, embora em de metapolis, ou mesmo de hiper-polis (Ascher,1995). A própria 
imagem e identidade da cidade surgirá alterada – incluindo os seus mais nobres lugares centrais. Esfor-
çando-se com algum vigor, o centro histórico deixará de concentrar os principais Central Business Dis-
tricts da metrópole, assistindo com pouca reacção a uma desconcentração múltipla das forças urbanas, 
e especialmente nas últimas duas décadas do século. O incêndio do Chiado29 de 1988 tornar-se-á numa 
parábola real deste declínio histórico.

No entanto, e à semelhança do que vai sucedendo em diversas outras cidades Europeias, a primeira 
década do novo século irá sustentar uma série de mudanças de impacto estruturante, por formas inicial-
mente lentas mas em crescente aceleração (Bagnasco e Le Galés, 2000). Na verdade, hoje sucede-se mais 
descontinuidades do que continuidades, na transformação urbana de territórios aparentemente menos 
mutáveis como os centros urbanos. Por mutações espaciais (porque se modificam os padrões territoriais 
e os vínculos de externalidades espaciais face a centro e periferia) mas particularmente por mutações 

29  ‘A capital de Lisboa’, como lhe chamou Almeida Garrett.
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socioculturais. A residencialidade sofrerá importantes alterações, por via das transformações dos pa-
drões familiares e de trajectos de vida. O emprego deixa de se apresentar como de oferta permanente, 
assumindo-se uma gestão mais individual e necessariamente mais instável. A especialização profissional 
parece já não se apresentar tanto como virtude, antes se valorizando o conhecimento interdisciplinar. 
As classes e categorias sociais típicas de décadas e décadas perdem a sua nitidez, não se apresentando 
simples qualquer tipo de política a elas dedicada. O próprio sentido de cosmopolitismo e os espaços de 
influência social já não são de carácter eminentemente político e burguês, antes se reforçando os carac-
teres ligados às vanguardas informativas, financeiras e criativas. As novas paisagens assumem, ao mesmo 
tempo, importantes mutações nos contornos de ordem humana e psicossocial. Em dimensões como na 
explosão dos fluxos de mobilidade e de inter-relacionamento, na dispersão dos anteriores espaços de 
elevada densidade e compacidade relacional quotidiana, e no reforço de uma imagética e de um sim-
bolismo mais estético (e efémero) como apropriadores de uma parte significativa, não só das cadeias de 
valor, mas inclusive de determinados conteúdos e de expectativas com significância.

Correspondendo às lógicas de crescente reconhecimento da relevância das perspectivas urbanas nos 
desafios de desenvolvimento – que colocam as cidades novamente no centro dos debates e estratégias 
de vinculação pública, privada e cívica – atendem-se a novas potencialidades de regeneração urbana. De 
forma sucinta, poder-se-ão apontar três grandes ordens de razão que terão contribuído, de forma deter-
minante, para que os processos de regeneração urbana do centro histórico de Lisboa se iniciassem.

a) Em primeiro lugar, o crescente e já amplo reconhecimento social do novo tipo de desafios com 
que a grande cidade se confronta, nas suas variadas escalas e esferas, exigindo novos tipos de 
respostas públicas, sociais e económicas para as quais a cidade, e notavelmente as suas estruturas 
de administração, mostram contínuas dificuldades em acorrer. Estes desafios incluem, para uma 
cidade como Lisboa, uma elevada fragmentação socioespacial de escala metropolitana, quase 
sem paralelo na recente história urbana Europeia; um lento relançamento das dinâmicas de re-
generação urbana, incluindo difíceis capacidades de atracção de investimento público e priva-
do; a necessidade de reconfiguração de todo um leque de políticas de inclusão, de coesão e de 
mobilidade social, bem como de competitividade e de empreendedorismo, e evidentemente de 
sustentabilidade urbana; a necessidade de aplicação de instrumentos activos de regulação e ges-
tão territorial, bem como de políticas fiscais e novas práticas administrativas; a necessidade de 
repensar e reestruturar uma vasta parte das estruturas institucionais e administrativas na gestão 
autárquica.

b) Em segundo lugar, o paralelo reconhecimento de que parte muito significativa das razões da 
incapacidade de desenvolvimento de novas respostas sociopolíticas e administrativas, se deve-
ram à falta de meios sociopolíticos activos a nível local e regional. Lugar de fortes dinâmicas e 
de convergência de actores e movimentos sociopolíticos, económicos e culturais, Lisboa tem-se 
debatido com um considerável esgotamento das suas capacidades de estratégia e de acção de 
parte importante dos seus panoramas clássicos de administração. Mantém-se um quadro institu-
cional que conjuga um ainda forte controlo de estratégias urbanas por parte do Estado central; a 
inexistência de uma autoridade metropolitana politicamente efectiva; elevados níveis de déficit 
financeiro e fiscal nas escalas municipais; e insuficiências claras ao nível dos governos urbanos 
de maior proximidade, as freguesias. Este quadro geral de débil e enviesada acção pública não 
tem sido objecto de reformas devido ao entrincheirar de comunidades políticas e burocráticas de 
dúbia eficácia pública e raramente movidas por perspectivas de mérito e de longo prazo (Seixas 
e Albet, 2010). Um panorama hoje reconhecido e criticado pela maioria da sua sociedade urbana, 
a que alguns dos mais recentes governos locais têm procurado atender de forma mais integrada, 
embora ainda sem resultados efectivos.
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c) Em terceiro lugar, o desenvolvimento de uma mais sofisticada consciência e exigência cívica na 
sociedade lisboeta, em paralelo com as mudanças em curso nas sociedades urbanas contemporâ-
neas, a nível mais global (Clark e Hoffman-Martinot, 1998). As mudanças de âmbito cultural no 
mundo mediterrâneo (ou sul da Europa, onde Portugal se integra), mostram que o tradicional 
fosso norte-sul tem-se reduzido, pelo desenvolvimento de uma maior assertividade cívica e de 
dinâmicas de capital social mais exigentes e cosmopolitas, embora também mais dispersas (Leon-
tidou, 2010). Algumas pesquisas nestas áreas mostram – não obstante a fragmentação socioespa-
cial ou alguma erosão de instituições associativas tradicionais tais como associações empresariais 
ou sindicais – que o capital sociocultural da sociedade de Lisboa (analisado e entendido à luz de 
novas expressões de consciência e de participação cívica) é cada vez maior, muito nomeadamente 
em determinados níveis etários e educacionais (Cabral, Silva e Saraiva, 2008; Seixas 2008).

3. Dinâmicas novas para uma centralidade diferente

Os últimos 20 anos têm sido marcantes na transformação do centro histórico lisboeta. Em múltiplos 
planos, como se procurará ilustrar por seis grandes áreas que a seguir se sistematizam, sustentadas estas 
sobretudo nos dados mais recentes dos censos de 2011 e dos quadros económicos do mesmo ano:

a) Estrutura demográfica em recomposição e diversificação 

A ideia mítica de ‘regresso ao centro’ deve ser analisada no quadro das recomposições sociode-
mográficas em curso na metrópole como um todo. A tendência mais marcante nas últimas décadas – a 
de um crescente envelhecimento – continua a ser o pano de fundo principal na demografia do centro 
histórico, reflectindo os quadros nacionais e europeus. No contexto metropolitano, mantêm-se quer a 
saída das gerações mais novas (e mais reprodutíveis) para a periferia da cidade central, quer o aumento 
da esperança de vida. Porém, por outro lado os anos mais recentes mostram um atenuar e mesmo, em 
determinados casos e espaços, um refluxo destes processos, através de novas expressões de capacidade 
de atracção de população em idade activa, tanto a nível metropolitano como internacional (figura 2). 
O que, por sua vez, igualmente traduz tendências de gentrificação e de movimentos migratórios que 
dinamizaram fortemente certos bairros do centro da cidade.

É claro o processo de recomposição baseado em lógicas associadas à gentrificação em áreas muito 
simbólicas como o Bairro Alto, Príncipe Real, Chiado, Colina do Castelo ou, a um outro nível, na Graça, 
Alfama ou mesmo o eixo da Almirante Reis, fortemente ancoradas em expectativas que valorizam não 
só a proximidade a funções urbanas especializadas (laborais, económicas ou de lazer), como igualmente 
a práticas sociais e a lógicas simbólicas e representacionais, tributárias de estilos e modos de vida dife-
renciados, menos assentes em lógicas de quotidianos modernistas e pendulares mas mais focadas em 
vivências e sociabilidades urbanas por si mesmo. Seja pela atracção de estratos com um capital socioeco-
nómico elevado, de população estrangeira com elevado poder de compra, de população “criativa” e/ou 
jovem com modos de vida mais centrados no hedonismo e em modelos familiares diferenciados, ou ainda 
de segmentos jovens recém-formados ou altamente qualificados; as lógicas de gentrificação mostram-se 
evidentes, e encontram-se aliás já bem documentadas (Rodrigues, 2010, Costa, 2007). Por seu lado, os 
movimentos migratórios provenientes do exterior da metrópole e mesmo de fora do país acrescentam 
dinâmicas que privilegiam claramente o centro da cidade; pela migração temporária, particularmente de 
estudantes30 que se concentram nas zonas mais centrais e históricas da cidade, mas também na atracção 

30  A cidade é muito marcada pela sua vida universitária. Com uma forte capacidade de atracção de estudantes de todo o país 
e de estudantes Erasmus, Lisboa detém a maior comunidade universitária portuguesa, com cerca de 120 mil estudantes – conforme 
assumem e procuram valorizar as recentes orientações estratégicas municipais (CML, 2010).
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de imigrantes de proveniências diversificadas, com um foco tradicionalmente muito apontado ao centro 

da cidade em algumas destas comunidades como as asiáticas (chinesa, paquistanesa, indiana). O peso da 

imigração e das realidades multiculturais associadas assume particular visibilidade em determinadas zo-

nas, como no Martim Moniz/Mouraria, o pólo mais reconhecível da multiculturalidade actual da cidade 

(Costa, 2008).

Figura 2. Centro histórico de Lisboa. Variação da proporção de jovens residentes (0-24 anos). 2001-2011.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001 e 2011.

b) Recomposição de residentes e utilizadores e reconfiguração de comportamentos

As transformações demográficas traduzem-se em importantes recomposições da estrutura social e 

dos comportamentos, tanto face às características dos residentes como às dos ‘utilizadores’ da cidade 

e do seu centro, que naturalmente não se resumem àqueles. Num quadro de transformação acelerada 

da sociedade portuguesa, é particularmente notória a mudança dos perfis sociais no centro da cidade. 

Embora esta evolução reflicta nalguns casos uma estrutura socialmente débil – no peso da população 

mais envelhecida e com menores habilitações – as elevadas taxas de crescimento verificadas nos níveis 

de instrução não deixam de comprovar uma maior capacidade atractiva para estratos da população 

que revitalizam e redinamizam o centro da cidade. Estas dinâmicas são complementadas, por sua vez, 

pelas tendências de recomposição dos modelos familiares; no centro histórico de forma ainda mais 

profunda do que nas respectivas médias da metrópole (na redução da dimensão média da família, 

no aumento das famílias monoparentais, na redução do número de filhos, e sobretudo na população 

isolada).
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Figura 3. Centro histórico de Lisboa. Variação do número de famílias residentes. 2001-2011.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001 e 2011

Em suma, estamos perante um relevante processo cumulativo, que se faz pela via dos fluxos mi-

gratórios de saída (sobretudo de população com menores habilitações); de entrada, “definitiva” ou 

“temporária”, quer de imigrantes com níveis de qualificação relativamente baixos, quer de altamente 

qualificados ou em processo de alta qualificação); e ainda pela via da regeneração demográfica e do 

aumento geral das qualificações da população.

Simultaneamente, são de destacar transformações significativas nos “utilizadores” e fruidores do 

centro, perspectiva no entanto dificilmente comprovável nos dados quantitativos disponíveis. A cidade 

tem assistido a significativas modificações nas lógicas de apropriação e de utilização pelos segmentos 

que quotidianamente provêm da periferia, num processo de atracção e utilização por sua vez também 

mais selectivo, face aos diferentes tempos da cidade e da sua socioeconomia. Nestes âmbitos, o centro 

da cidade-metrópole, como pólo de trabalho, de ofertas qualificadas de educação, de consumo, de la-

zer; assiste a novos desafios à medida que novas centralidades se afirmam nas suas periferias e que os 

fluxos de mobilidade e de labor se recompõem. As funções centrais mais qualificadas que ainda não são 

desempenhadas pelos centros em crescimento na periferia implicam uma selecção social mais “fina” da 

população que se desloca ao centro para trabalhar/consumir/estudar ou divertir-se; tal efeito acentuan-

do por sua vez as transformações nas lógicas de utilização e apropriação do centro histórico.

c) Base económica em busca de novos factores competitivos 

A profunda transformação da base económica e da estrutura do emprego do centro histórico de 

Lisboa é visível não só na recomposição das actividades e estruturas sectoriais (onde avulta uma afirma-

ção de actividades de restauração, hotelaria e lazer, veja-se a figura 4 como exemplo), mas também na 

consolidação de actividades fulcrais à economia do conhecimento, transversais a partições sectoriais e a 
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todos os continuuns bem-serviço transacionáveis. Estas transformações (ISEG e ICS, 2010) têm estrutura-
do novos “clusters” de actividades económicas, a partir dos quais se afirma a nova matriz de competiti-
vidade da cidade – no que se sustenta por uma estrutura de actividades que se mantém a mais diversifi-
cada do país e a mais bem dotada em termos de qualificação e capacidade de inovação, na maioria dos 
respectivos domínios.

Actividades como as da logística, da grande distribuição e obviamente da indústria continuam o 
processo de saída do centro; mas estas têm também sido acompanhadas por uma acentuada reloca-
lização do próprio terciário superior para parques empresariais e tecnológicos na periferia do centro 
(nomeadamente no Parque das Nações, na envolvente da 2.a circular, em Oeiras). Por outro lado novas 
actividades se têm (re)afirmado no centro, em sectores muito relevantes como o comércio especializado 
e de semi-proximidade, o terciário superior/quaternário em particular nos KIBS ou os serviços às empre-
sas intensivos em conhecimento, e evidentemente o sector cultural e criativo (Costa, 2007, Costa e Lo-
pes, 2011). Estas dinâmicas traduzem transformações num espaço público crescentemente marcado pela 
nova economia “latte”, tão cara a alguns autores da “economia criativa”. Na prática, afirmam-se novos 
clusters baseados nos serviços às empresas (consultoria, serviços de apoio e comércio especializados, 
como jurídico, informático, financeiro, logístico, organizacional, etc.) ou aos consumidores finais (p.e., 
cuidados de saúde, estética e bem estar, serviços jurídicos e afins; animação nocturna, comércio especia-
lizado assente em atributos estéticos ou simbólicos). E sucede-se, enfim, um fortíssimo desenvolvimento 
do turismo, realidade cada vez mais central na economia e na vivência do centro histórico. O turismo é 
dos sectores económicos onde o crescimento é mais notório, na crescente centralidade das viagens low 
cost, na multiplicação e diversificação dos mercados de alojamento; no crescimento exponencial do turis-
mo de fim-de-semana, de cruzeiros e de conferências, com evoluções quantitativas muito elevadas (OTL, 
2011) e reflexos qualitativos muito profundos.

Figura 4. Centro histórico de Lisboa. Evolução do n.o de estabelecimentos de restauração e bebidas 1995-2009.
Fonte: Câmara Municipal de Lisboa. Recenseamento das actividades económicas



72

Figura 5. Lisboa. Evolução do n.o de hóspedes e de dormidas de residentes externos.1996-2011
Fonte: Associação de Turismo de Lisboa

Esta recomposição da base económica do centro histórico, alicerçada em factores competitivos ge-
radores de alto valor acrescentado e em actividades intensivas em conhecimento técnico, analítico ou 
simbólico; pode no entanto não ter suficientes bases de sustentação, perante a profunda crise que afecta 
a economia nacional e Europeia e pela imposição de políticas macroeconómicas assentes na competiti-
vidade pelos custos. A capacitação criativa e inovadora do centro e a polarização de bacias de emprego 
qualificado, a par de um crescimento de actividades menos qualificadas, pode estar em causa pelo risco 
de drenagem das “classes criativas” e dos empregos qualificados para o exterior, já não tanto a periferia 
urbana, mas a periferia mundial, ou para centros urbanos estrangeiros polarizadores de uma oferta de 
emprego em simultâneo mais qualificada e mais barata.

d) Reconfiguração de quotidianos, de consumos e de apropriação de espaços

A recomposição das lógicas de vivência e utilização do centro têm permitido reforçar a sua capaci-
dade polarizadora assente em novas funções centrais de nível superior, com áreas de influência fortes. 
Na dimensão fulcral do comércio, a par da forte polarização dos centros comerciais periféricos, sucede o 
desenvolvimento de comércio sofisticado e trendy e o comércio geral de lojas de imigrantes, colocando-
se novos desafios à sustentabilidade do comércio tradicional, nem sempre com capacidade de responder 
às expectativas e lógicas dos novos consumidores. Algumas experiências interessantes de centralidade 
comercial renovada, objecto de requalificação pública e de investimentos privados, como os armazéns 
do Chiado ou os supermercados nas estações ferroviárias centrais, poderão contribuir para o repensar 
das tendências prévias, num quadro em que as próprias cadeias de franchising têm dificuldade em “li-
dar com o centro” fora dos espaços comerciais estandardizados. Esta lógica nas actividades comerciais 
é reproduzida por serviços, incluindo alguns culturais como é o caso da exibição cinematográfica, com 
a disseminação da oferta generalista pelas periferias mais povoadas e a especialização do centro numa 
oferta bem mais elitista mas que polariza largos hinterlands. Em paralelo, o desenvolvimento do “co-
mércio étnico” é assinalável, exprimindo a crescente multiculturalidade e diversidade social da cidade. 
O comércio de horário alargado tem tido dificuldades em expandir-se face a normativas institucionais 
e culturais diversas, com excepção justamente das lojas geridas pelas comunidades migrantes (indiana, 
paquistanesa, etc.) e com uma penetração crescente no centro.

Estas transformações envolvem implicações profundas nas vivências quotidianas da cidade e na 
apropriação dos seus espaços públicos. A multiplicação de esplanadas e de espaços verdes/públicos tem 
sido crescente, sobretudo na década mais recente, muito influenciada pelo aumento da procura turística 
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e alguma actuação institucional, sinalizando uma rápida e progressiva mudança de hábitos, tanto diurna 
como nocturnamente. Os conflitos associados à apropriação do espaço público são frequentes, em parti-
cular nalguns espaços mais associados à animação nocturna como o Bairro Alto e o Cais do Sodré (Costa, 
2007) mas é também nestes espaços que a cidade vê crescer novos pólos de expressão e criação, incluindo 
no campo artístico (Costa, 2009). Estas dinâmicas têm ajudado a atenuar as percepções (e representa-
ções) de insegurança associadas ao centro, embora estas sejam muito variáveis no que concerne tanto às 
diversas sub-zonas como às camadas (etárias, sociais, geográficas) que as protagonizam.

e) Mobilidade ainda pouco sustentável, numa estrutura morfológica em recomposição

Não obstante as novas tendências, o centro histórico continua marcado por intensos fluxos quoti-
dianos e pela falta de soluções integradas para o congestionamento nas infra-estruturas de circulação 
e de estacionamento, condicionando muito uma sua mais activa regeneração. Ao nível dos transportes 
públicos, não obstante a progressiva extensão e articulação de redes, e de significativos investimentos 
em material circulante e na circulação por diversos operadores, um conjunto de problemas e desafios 
estruturais permanecem de difícil resolução, como o adiamento sucessivo da actividade da autoridade 
metropolitana de transporte, bem como a falta de interacção plena nos sistemas e tarifações, incluindo 
de estacionamento. A desejada substituição de transporte individual por colectivo, essencial para uma 
revitalização sustentável do centro, permanece com passo lento. São de assinalar não obstante experi-
ências interessantes na redução de tráfego e no condicionamento da circulação nos bairros históricos, 
bem como no crescente desenvolvimento das mobilidades suaves (bicicletas e circulação pedonal), das 
mobilidades energeticamente mais sustentáveis e enfim da própria sensibilização cívica.

Este quadro ao nível das mobilidades está, como inicialmente referido, intimamente associado com 
a morfologia da metrópole como um todo. Não obstante, as operações de reabilitação e de requalifica-
ção no centro têm-se sucedido de forma manifesta, num ritmo a que somente a depressão económica 
de 2008 refreou um pouco – mas não demasiado Diversos programas de reconversão e de requalificação 
vão-se assumindo com lógicas mais integradas de regeneração urbana. Neste quadro, a evolução do 
edificado e do parque habitacional da cidade é marcado por um aprofundamento das tendências para a 
reapropriação do edificado abandonado no centro da cidade (figura 6). Num contexto em que o centro 
histórico era desde há muito a zona com mais fogos abandonados e devolutos da metrópole, um impulso 
decisivo para a reabilitação desse edificado parece ter sido dado nos anos mais recentes, não obstante 
a permanência de muitos dos bloqueios que estavam na sua origem (constrangimentos no mercado de 
arrendamento, deslocalização de actividades económicas para o exterior, processo de especulação e ele-
vada valorização do preço do solo). Esta tendência clara para a reabilitação, fruto da pequena iniciativa 
individual, das lógicas dos promotores, das próprias políticas públicas, tem-se articulado crescentemente 
com lógicas mais integradas que não descuram as componentes sociais e económicas.

f) Centralidade simbólica reconquistada 

Também no campo do simbólico e identitário se têm verificado importantes recomposições. Desde 
logo pelo amplo investimento da representação do centro histórico de Lisboa nos imaginários turísticos 
e artísticos; mas também nas representações que internamente os constituintes têm de si mesmos e dos 
seus locais culturalmente mais centrais. Esta reconfiguração simbólica relaciona-se por um lado com o 
questionamento da hegemonia do centro nos mecanismos de recomposição social e económica da me-
trópole (com o advento de novas e pujantes centralidades como o Parque das Nações); e por outro lado 
com a afirmação imagética do centro da cidade para novas áreas e escalas. A consagração do Fado como 
Património Imaterial da Humanidade ou a candidatura da Baixa Pombalina à mesma categoria têm um 
impacto exemplar. É ainda marcante na nova construção das representações simbólicas a questão da 
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multiculturalidade e da abertura cultural da cidade ao exterior a “Lisboa, cidade aberta“ (conforme as-

sumido em documentos estratégicos pelo município). A afirmação de Lisboa como cidade cosmopolita, 

centro urbano europeu, com uma oferta cultural vibrante e uma vida – diurna e nocturna – animada, 

tem sido igualmente fulcral na redefinição externa e interna da imagem da cidade e do seu centro, am-

plamente confirmada na imprensa internacional ao longo dos últimos anos.

Figura 6. Centro histórico de Lisboa. Variação do número de alojamentos. 1991-2011.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 1991 e 2011

A par das vertentes simbólicas mais tradicionais (muito associadas ao percurso histórico e cultural da 

cidade e à sua posição como capital nacional e metropolitana), todas estas novas vertentes têm permiti-

do a um centro em regeneração e revitalização, e com uma base sociodemográfica também ela em re-

composição, assumir novas lógicas simbólicas (a da “cidade Erasmus”, da cidade universitária, da cidade 

de turismo de curta duração, da cidade da cultura e animação nocturna, da cidade tolerante, etc.) que a 

aproximam de um posicionamento mais cosmopolita, multicultural e aberto.

4. A lenta ressurreição política

Os desafios colocados ao centro histórico de Lisboa são da ordem dos que se colocam, de forma se-

melhante, a muitos outros centros históricos das cidades Europeias de escala média ou superior. Muitos 

destes centros têm sido, nos anos mais recentes, palco de desenvolvimento de uma série de planos, estra-

tégias, projectos, programas e acções concretas de experimentação e de transformação. Dos programas 

de reabilitação do edificado e de requalificação do espaço público, até experiências em campos como 



75

os da mobilidade sustentável ou da governação de proximidade, passando por instrumentos de suporte 
público e/ou financeiro a actividades e ocupações desejadas, têm sido as mais variadas as ópticas de ac-
ção. Por seu lado – e seguindo as propostas de alguns dos mais recentes trabalhos Europeus de sistema-
tização de metodologias31 – as dinâmicas de regeneração urbana são crescentemente entendidas numa 
dupla vertente de estratégia e de processo, distinguindo-se assim de forma relativamente manifesta da 
generalidade dos programas urbanísticos, que de um modo geral apresentam contínuas deficiências de 
capacidade de transversalidade e de integração para as múltiplas dinâmicas envolventes.

Em Lisboa, as últimas décadas foram marcadas por uma progressiva afirmação da revitalização no 
quadro das políticas urbanas. Diversos documentos de política territorial e urbana, de naturezas e escalas 
diversas, abordam as questões relativas à revitalização da cidade e, em particular, do seu centro histórico. 
Tratam-se, quer de instrumentos de planeamento estratégico e regulamentar para a cidade (ou mesmo 
para a área metropolitana) onde esta é uma das linhas estratégicas enunciadas; quer de instrumentos ou 
iniciativas especificamente orientados para a revitalização urbana.

Instrumentos de planeamento estratégico e regulamentar

Ao nível supramunicipal, o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROTAML), de 200232, definiu como um dos seus quatro objectivos fundamentais “a promoção 
da qualificação urbana, nomeadamente (…) dos centros históricos”. Nesta linha, “a recuperação e rea-
bilitação dos edifícios (…), o tratamento cuidado dos espaços públicos, a gestão dos serviços e comércio, 
o forte investimento nas áreas da cultura e desporto e a promoção da participação cívica (…) deverão 
constituir opções fundamentais no processo de revitalização das áreas históricas”. O PROTAML estabele-
ce orientações sectoriais e territoriais, onde a revitalização dos centros históricos assume relevância, so-
bretudo para Lisboa, enquanto centro metropolitano, de que se destacam: i) imprimir nova vitalidade e 
dinamismo ao centro tradicional de Lisboa através da implantação de actividades inovadoras, indutoras 
da reconversão e diversificação dos segmentos de investidores e utilizadores desse espaço; ii) revitalizar 
e requalificar os bairros históricos no sentido de criar condições favoráveis à reabilitação e manutenção 
da função habitacional e às actividades socialmente diversificadas; iii) controlar e inverter os processos 
de degradação física e funcional, criando mecanismos de sensibilização e apoio dirigidos à conservação 
e recuperação do parque habitacional e à reconversão dos espaços industriais e de armazenagem em 
decadência ou abandono.

O novo Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa, de 201233, estabelece entre os seus sete objecti-
vos estratégicos, dois claramente dirigidos ao povoamento do centos histórico: recuperar, rejuvenescer 
e equilibrar socialmente a população de Lisboa; e promover a reabilitação e a regeneração urbana, 
alargando o conceito de área histórica a toda a Cidade consolidada. Tendo em vista promover a re-
generação funcional e social dos “espaços consolidados centrais e residenciais” (a que corresponde 
a quase totalidade do centro histórico), o PDM preconiza “a predominância do uso habitacional, a 
conservação e reabilitação do edificado, a colmatação e compactação da malha urbana, a compatibi-
lização dos usos, a criação de equipamentos e a qualificação do espaço público”. Estabelece ainda um 
sistema de incentivos a operações urbanísticas com interesse municipal mas menos vantajosas para a 
promoção privada, através da atribuição de créditos de construção. Entre os critérios a adoptar para a 

31  Veja-se como exemplos relevantes, à escala europeia o relatório “State of European Cities Report”, Comissão Europeia, 
Bruxelas (2007), e à escala nacional o relatório “Políticas Públicas de Revitalização Urbana”, Observatório do QCA, Lisboa (2005).

32  O PROT é o principal instrumento de ordenamento de âmbito regional, tendo um carácter orientador. A responsabilidade 
de elaboração e aprovação encontra-se ao nível de órgãos desconcentrados da Administração central, sendo que os municípios 
participam através de uma Comissão de Acompanhamento.

33  O PDM, de carácter regulamentar, constitui o principal instrumento de planeamento da cidade. A sua elaboração e aprova-
ção é da responsabilidade dos órgãos do município.
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avaliação do interesse dessas operações, está a reabilitação de edifícios. O PDM prevê especificamente 

a elaboração de um regulamento que concretize os objectivos e os procedimentos a adoptar nestas 

operações.

Em 2009 será lançada a Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024, com a qual se pretende criar um 

novo referencial estratégico para o município. O ponto de partida foi um conjunto de seis questões, 

identificadas como sendo os principais desafios estratégicos da Cidade. Tendo como exemplo a reflexão 

e as respostas em torno da primeira questão “Como recuperar, rejuvenescer e equilibrar socialmente a 

população de Lisboa?” (que já estivera implícita no Plano Estratégico de Lisboa de 1992), são de relevo 

as propostas que se dirigem à revitalização urbana, definindo-se três domínios estratégicos de actua-

ção: 1. Viabilizar as escolhas ao nível do mercado de habitação, onde cabe ao sector público identificar 

e colmatar as falhas do mercado, através, nomeadamente, da criação de mecanismos que permitam a 

disponibilização no mercado dos fogos devolutos; da prioridade à reabilitação; da dinamização do mer-

cado de arrendamento; de apoios públicos à reabilitação para objectivos sociais (jovens e grupos mais 

vulneráveis); 2. Aumentar a diversidade e reduzir as desigualdades, através, por exemplo, da reserva de 

uma percentagem de fogos nos novos empreendimentos (construção ou reabilitação) para habitação a 

custos acessíveis; do favorecimento da diversidade de oferta habitacional, evitando a homogeneização 

da oferta e adequando-a à tendência de diminuição do tamanho dos agregados familiares ou ao tipo 

de procura existente nas áreas centrais; da promoção da diversidade de funções no espaço urbano. 3. 

Garantir uma atractividade sustentada, através da qualidade e segurança dos espaços colectivos, estru-

turadores da vivência da cidade; colmatar os vazios urbanos; promover o comércio, os equipamentos e 

os serviços de proximidade; garantir as necessidades básicas de estacionamento dos residentes; apoiar e 

incentivar as iniciativas e a participação dos cidadãos na dinamização dos seus bairros; preparar a cidade 

para o aumento da população idosa.

Instrumentos e iniciativas concretas para a revitalização urbana.

Nos anos 1980 eram criados os Gabinetes Técnicos Locais (GTL), abrangendo os principais núcleos 

históricos da cidade (zona central e alguns núcleos rurais periféricos). Instalados no âmbito de um 

programa de apoio financeiro nacional (PRAUD), os GTL constituíam-se como unidades de intervenção 

descentralizada, com um corpo técnico multidisciplinar próprio, visando a requalificação física, social e 

funcional dos bairros, recuperando os edifícios e melhorando a qualidade de vida da população, crian-

do condições para a fixação dos habitantes. Os GTL foram instalados na respectiva área de interven-

ção, proporcionando um contacto estreito entre técnicos e população e com as dinâmicas locais. A ac-

tuação dos GTL traduziu-se em intervenções de reabilitação de edifícios dispersas nos bairros históricos 

e na requalificação de espaços públicos e equipamentos. Um dos objectivos da criação dos GTL fora a 

elaboração de um plano, o que veio a concretizar-se através dos vários Planos de Urbanização (PU) dos 

núcleos históricos de Lisboa (1997/1998). Os objectivos e princípios destes PU são, globalmente, coinci-

dentes (embora nem sempre com idêntica valorização), salientando-se como vectores de intervenção: 

i) preservação do património edificado; ii) melhoria das condições de habitabilidade, tendo em vista 

a fixação dos residentes; iii) revitalização funcional e o controle da alteração dos usos (prioridade ao 

uso habitacional); iv) melhoria da circulação viária e requalificação dos espaços públicos. Em 2001, no 

quadro de uma vasta reestruturação orgânica da Autarquia, os GTL, que até então suportaram a sua 

intervenção no domínio da reabilitação, foram substituídos por um conjunto de Unidades de Projec-

to (UP). Estas alterações corresponderam a um reforço do investimento, nomeadamente ao nível da 

comunicação, tendo em vista alargar a discussão e incentivar novos actores (privados) a intervir neste 

domínio.
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Entre 2004 e 2005, no âmbito do regime jurídico especial para a reabilitação urbana entretanto 
publicado, a Câmara Municipal decide constituir três Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU). Foram 
seleccionadas três áreas da cidade, a que corresponderam a SRU Lisboa Ocidental, a SRU da Baixa Pom-
balina e a SRU Lisboa Oriental. Com a constituição destas SRU pretendia-se desenvolver um conjunto 
de intervenções com os seguintes princípios orientadores: i) uma mudança da escala de intervenção, 
passando a ter como objectivo o conjunto edificado (quarteirão ou frente de rua), em vez do imóvel 
isolado; ii) uma visão sistémica do objecto de reabilitação, considerando as dimensões histórica patri-
monial, técnica e construtiva, ambiental, social, financeira e económica; e iii) uma efectiva celeridade 
processual.

Em 2010 foi decidida a alteração pontual dos PU dos núcleos históricos (ainda em curso), conside-
rando um desajustamento face à dinâmica urbana e a existência de contradições com diplomas legais e 
com o próprio PDM. Simultaneamente, foi deliberada a elaboração de novos planos, abrangendo estas 
mesmas áreas, mas no quadro de uma nova figura regulada no regime jurídico de reabilitação urbana 
(RJRU, de 2009) – o plano de pormenor de reabilitação urbana (PPRU). Assim, encontram-se actualmen-
te em curso vários PPRU visando, entre outros objectivos, a uniformização de princípios e critérios de 
intervenção, a estruturação do espaço público face a novas exigências de utilização, a revitalização das 
diferentes áreas de intervenção e a formalização de um instrumento de operacionalização das acções de 
gestão dos planos.

Em 2006 foi ainda elaborada uma proposta de Revitalização da Baixa-Chiado – o “coração” do 
centro histórico de Lisboa –, documento que assenta no reconhecimento da possibilidade de catalisar 
“círculos virtuosos” de aglomeração de actividades, organizações, equipamentos e pessoas, com massa 
crítica para despoletar uma dinâmica de sustentabilidade. A estratégia proposta passa pela identificação 
dos factores-chave de travagem dos “círculos viciosos”, concentrando esforços num número limitado 
de projectos de maior dimensão e efeitos transversais relevantes e com forte coerência global. A estra-
tégia focaliza-se na articulação das seguintes ideias: i) a conquista de uma função comercial e de lazer 
relevante – a Baixa-Chiado como grande centro histórico, inovador, de vocação comercial e turística, 
ao adoptar a lógica de centro comercial e cultural, atrair fluxos de consumidores diversificados com 
poder de compra, e afirmar o turismo como elemento dinâmico de mercado; ii) a dinamização de uma 
zona renovada de localização de actividades, construindo as infra-estruturas competitivas de atracção 
empresarial, e favorecendo o empreendedorismo criativo; iii) a construção de um modelo específico de 
habitação, na adopção de uma tipologia de reabilitação com grande valor em espaços limitados, e na 
atracção de “jovens” e “velhos” com iniciativa e/ou poder de compra. Estas ideias materializam-se num 
conjunto de sete projectos estruturantes: Recuperação e reabilitação do edificado; Frente ribeirinha; Um 
novo Terreiro do Paço; Pólo cultural; Espaço comercial a céu aberto; Construção de um espaço público de 
excelência; Reforço da mobilidade interna e externa.

A Estratégia de Reabilitação Urbana de Lisboa 2011-202434 estabelece os princípios gerais a adop-
tar na reabilitação, uma intervenção integrada sobre o edificado, o espaço público e as infra-estrutu-
ras. Toda a cidade consolidada é delimitada como área de reabilitação, o que significa que todas as 
operações de reabilitação podem obter benefícios e incentivos, qualquer que seja a sua localização. 
A estratégia assenta em 5 pilares: a) Centrar o investimento municipal em acções de maior efeito de 
arrastamento na qualificação de espaço urbano; b) Criar condições para facilitar a transmissão da 
propriedade para o surgimento de uma nova geração de promotores e senhorios, que reabilitem e 

34  A “Estratégia de Reabilitação Urbana”, conforme estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana (2009), é um instru-
mento de concretização de uma operação de reabilitação. Cabe aos municípios delimitar a(s) “área(s) de reabilitação urbana” e 
definir as “operações de reabilitação urbana” a desenvolver nas mesmas, que podem abranger apenas o edificado ou envolver 
também o espaço público, os equipamentos, a dinamização económica e a coesão social.
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arrendem o edificado; c) Acelerar a recuperação do capital investido (antecipação da actualização das 
rendas e subsídios a famílias carenciadas); d) Reduzir os custos de contexto, tornado mais céleres os 
procedimentos, removendo entraves regulamentares e apoiando realojamentos temporários; e) Dimi-
nuir as expectativas de mais-valias com a demolição do edificado existente. A operacionalização da 
Estratégia passa por medidas de âmbitos diversos (algumas já em curso), designadamente: a elabora-
ção de PPRU; a mobilização de apoios financeiros específicos; a obrigatoriedade da Inspecção Técnica 
dos Edifícios; incentivos às obras de reabilitação, através da concessão de créditos de construção; “Via 
Verde” no licenciamento, tornando o processo mais expedito; programa de apoio aos condomínios 
para realização de obras; programa de obras convencionadas, através de parcerias CML/proprietários; 
criação de bolsa de fogos para realojamento temporário; e colocação no mercado de edifícios munici-
pais devolutos para arrendamento.

Em síntese, a elencagem atrás efectuada é elucidativa do crescente peso que as temáticas relaciona-
das com a revitalização do centro histórico vêm assumindo nos instrumentos de política em Lisboa. Não 
obstante, os resultados efectivamente produzidos na sequência da elaboração destes instrumentos têm 
ficado aquém dos assumidos nos próprios documentos e das expectativas por estes criadas. No caso dos 
instrumentos de natureza estratégica, mesmo quando integram mecanismos de operacionalização das 
orientações preconizadas, através de medidas ou projetos/acções, estas nem sempre se concretizam. No 
caso dos instrumentos regulamentares, e embora, como vimos, genericamente baseados em princípios 
favoráveis à revitalização urbana, os efeitos práticos da aplicação das disposições neles contidas acabam 
por não ser tão significativos quanto expectável. Ainda assim, é indiscutível que esta questão se tornou 
politicamente importante e que, mesmo que os instrumentos mais formais não sejam directa ou substan-
cialmente eficazes, a tendência que se evidencia é no sentido de facilitar (ou, pelo menos, não colocar 
obstáculos) as intervenções que favorecem os processos de revitalização do centro histórico de Lisboa.

A matriz seguinte sistematiza os principais aspectos que caracterizam os instrumentos de política, 
enquadrados nos vários ciclos políticos que marcaram o poder municipal em Lisboa nas últimas déca-
das.

Quadro 1. Lisboa. A revitalização urbana nos instrumentos de política do município. Dos anos 1980 ao 
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- -
•  Instalação 

Gabinetes 
Técnicos Locais

+++ + +++ +

• Iniciativas muito localizadas
•  Resultados físicos pontuais e 

dispersos
•  Forte impacto na 

consciencialização 
generalizada, ao nível 
técnico e das populações, da 
importância da reabilitação 
dos núcleos urbanos mais 
antigos.
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Plano 
Estratégico 
de Lisboa 
1992-1996

PDM 
1994

•  Consolidação GTL
•  Planos de 

Urbanização dos 
núcleos históricos

+ +++ ++ ++ ++

•  Enraizamento da 
revitalização urbana nos 
documentos de política 
urbana, ao nível estratégico  
e regulamentar

•  Consolidação das iniciativas 
especificamente orientadas 
para a revitalização

20
01

-2
00

7

PROT -

•  Criação Unidades 
de Projecto

•  Constituição SRU
•  Plano de 

Revitalização 
Baixa-Chiado

+ +++ ++ ++

•  Forte concentração da 
intervenção da autarquia 
em mega-empreitadas e nas 
áreas de intervenção das SRU.

20
07
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re
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te

Carta 
Estratégica 
de Lisboa

Novo 
PDM 
2011

•  Estratégia 
Integrada de 
Reabilitação 
Urbana

++ ++ ++ + +

•  Revitalização urbana com 
maior integração nos 
instrumentos de política, 
explicitamente assumida 
como prioritária

•  Redução da intervenção 
directa da autarquia e 
enquadramento/ /facilitação 
da intervenção dos privados.

Elaboração dos autores.

5. Conclusões

As mutações de carácter paradigmático presentes nas novas dinâmicas do centro histórico de Lisboa, 
crescentemente assinaláveis desde pelo menos o início do século XXI, evidenciam como os ‘novos tem-
pos’ da urbanidade, nestes territórios, se alicerçam por ‘tempos novos’. Tempos novos – e concomitan-
temente, actores novos, mais propensos ao investimento e usufruto dos novos ritmos – na apropriação 
e utilização dos espaços urbanos cultural, simbólica e monopolisticamente centrais. Se as críticas mais 
agudas apontam para tempos e actores mais fugazes e instáveis, as maiores apologias acentuam que 
estes são, por sua vez, mais intensos e mesmo mais reconduzíveis. No belo e crescentemente fetishisa-
do centro histórico da capital portuguesa, onde os investimentos privados e as estratégias públicas se 
desenvolvem no sentido da contínua expansão dos mercados das experimentações urbanas, esta espiral 
espácio-temporal – incluindo nos seus próprios questionamentos – tem sido manifesta. Uma espiral que 
se acentua pelo facto de em Portugal o poder territorial (regional, municipal, local) deter limitados re-
cursos para uma efectiva capacitação estratégica e se encontrar agora – como grande parte da Europa 
– perante uma profunda crise económica. Cedendo-se, assim, mais facilmente às tendências transglobais 
em curso. A turistificação acelerada do centro histórico de Lisboa, a competitiva consolidação imagética 

continuação



80

dos seus principais símbolos (do Bairro Alto a Fernando Pessoa, do Fado à boémia, dos eléctricos ama-
relos às janelas pombalinas) e as profundas reestruturações dos seus tecidos sociais e económicos, bem 
como dos padrões de consumo, são tendências que decorrem não só de condições exógenas como – e 
talvez sobretudo – da conjugação de planos, estratégias e investimentos endógenos, públicos e privados. 
Estando, porém, ainda por demonstrar, de forma clara, a capacidade de alavancagem de externalidades 
correspondentes para a sociedade e a economia da cidade como um todo. Ou, desde logo, para os pró-
prios residentes – os cidadãos mais permanentes, em última análise os maiores detentores da capacidade 
de construção cívica e comunitária – do centro histórico.

As questões que se levantam hoje não são já apenas em torno dos riscos ou das virtudes da ‘cidade-
museu’; não são já apenas em torno dos riscos ou virtudes da ‘gentrificação’, ou da reabilitação meramen-
te física e simbólico-política a qualquer custo, incluindo o da coesão social e comunitária. As áreas que 
suscitam as maiores questões prendem-se, na nossa perspectiva, na transformação da base identitária e 
significante do coração da grande cidade. E, por ser o seu coração, das próprias tendências do que se en-
tenderá como vivência urbana. A construção de um ‘falso verdadeiro’ (como sugeriu o geógrafo portuense 
Álvaro Domingues) baseia-se num forte desejo de simulacro (Baudrillard, 1991) não só para os actores 
externos e ocasionais da cidade (como os turistas e os short ou medium breakers urbanos), mas inclusive 
para grande parte dos actores socioeconómicos, culturais e políticos da própria sociedade urbana. Uma 
vivência urbana cosmopolita, em cenário idilicamente histórico e contemporaneamente em festa, tem um 
elevadíssimo valor na hiper-sociedade. Como, aliás, bem o sabem actores relevantes, como os investidores 
de imobiliário de alto rendimento ou os imigrantes (por gosto ou por necessidade) que procuram os locais 
mais centrais. Uma equação de valor que inclui parcelas como a renda fiduciária exclusiva baseada na re-
abilitação ou as ‘dinâmicas criativas e boémias’. Um valor de arte como mercadoria, transaccionável, com 
razoável renda monopolista (Harvey e Smith, 2004), naturalmente sujeito aos mercados mundiais. Mas que 
poderá também deter valores urbanos reconhecíveis, tangíveis, pela renovada capacitação de qualidade 
de vida urbana e comunitária, em habitat e economia próprios e – no que é de ampla importância – jus-
tamente por ser centro e imageticamente muito forte para os mais jovens, potencialmente representativo 
como desejo de urbanidade e de cidadania futura, seja ela onde for. Se estas parcelas da equação global 
dos novos tempos do centro histórico de Lisboa são mais estruturantes do que aquelas, é questão central 
por onde passam as nossas maiores expectativas; como espectadores, actores e analistas das profundas 
transformações em curso no centro da nossa cidade. Tendo bem presente um passado, ainda muito recen-
te, que já não volta; e um futuro, com tantas possibilidades – e tantos tempos –, em aberto.
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Dinâmicas recentes e urbanismo na área central do Porto. Morte, resistência, resiliên-
cia e elitização no centro histórico e na Baixa35.

José Rio Fernandes 
FLUP/CEGOT

Pedro Chamusca
FLUP/CEGOT

1. Porto: centro regional, cidade de centros 

No Porto, vários centros e diferentes ideias de centralidade coexistem e se tornam cada vez mais 
difíceis de definir ou delimitar.

O centro antigo e de maior carga simbólica (ou “centro histórico”) é definido enquanto espaço iden-
titário e representativo do longo passado histórica da cidade (a física e a cultural) enquanto expressão 
da evolução do território e da sociedade. No Porto, a área definida como centro histórico para a classifi-
cação pela UNESCO/ICOMOS como Património da Humanidade conta com 1796 edifícios e corresponde 
atualmente a menos de 1% da área onde residem 1,672 milhões de pessoas (Área Metropolitana do 
Porto), estendendo-se por grande parte do território das freguesias de São Nicolau e da Sé, e integrando 
também pequenas partes das freguesias de Vitória e Santa Marinha (esta última no município de Vila 
Nova de Gaia). 

O tradicional “centro da cidade europeia” representa o espaço com maior acessibilidade, especiali-
zação e diversidade de atividades, onde regra geral o preço do solo é mais elevado. A especificidade do 
Porto leva a que a “Baixa” (centro) se localize na parte alta da cidade face ao centro histórico, resultando 
de um processo de expansão urbana para lá da muralha que delimitava o tecido antigo e que levou a 
que a novidade e o essencial do comércio e dos negócios se concentrassem neste espaço, configurando-
se como o “coração da cidade” (aproveitando, por exemplo a abertura da Avenida dos Aliados e a insta-
lação da Câmara Municipal do Porto). 

A expansão suburbana e alguma irrelevância das áreas urbanas mais antigas, do ponto de vista es-
pacial e populacional (numa situação idêntica a muitas cidades europeias), motivaram o alargamento do 
espaço considerado no Porto como “histórico” e contribuiu (com o aumento do poder de compra e da 
motorização, entre outros fatores) à criação de novos centros ditos “periféricos”. A ACRRU (Área Crítica 
de Recuperação e Reconversão Urbanística), por exemplo, a qual tem efeitos na gestão e intervenção 
sobre o tecido antigo inclui grande parte do território do município do Porto (chegando à Constituição 
e à Praça Mouzinho de Albuquerque) e considerando áreas urbanizadas há menos de dois séculos.

Na chamada periferia, a emergência em diversos locais de condições de centralidade metropolitana 
manifesta-se em primeiro lugar à escala municipal – com a configuração de um centro dual nos anos 80 
(entre “Baixa” e Boavista”) como resultado do reforça da acessibilidade e da instalação de várias unida-
des de negócios e serviços no lado ocidental da cidade, contrastando com a perda no tecido antigo – o

35  O presente texto retoma, na sua primeira parte, alterando, extratos de Area-based initiatives and urban dynamics. The case 
of the Porto city centre, « Urban Research & Practice», vol. 4, n.o 3, Routledge, 2011, pp. 285-307.
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Figura 1. Porto. Limites do Centro Histórico do Porto Património da Humanidade e da área de intervenção das SRU.
Fonte: Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto Património da Humanidade.
Elaborado pelos autores.

que se amplia e diversifica numa malha urbana que se espraia e coalesce a partir de vários núcleos nos 
concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia. Este espaço, constituindo 
o que o Programa Nacional de Política Urbana designa por Aglomeração Metropolitana do Porto e onde 
habitam 1,112 milhão de habitantes numa área com cerca de 28km de extensão média N-S e 25km E-W 
(Chamusca, 2012) coincide com o núcleo central da Área Metropolitana do Porto (AMP) e é o principal pólo 
económico, social e cultural do Arco Metropolitano, a maior conurbação do Noroeste Peninsular (fachada 
atlântica densamente povoada e urbanizada entre Viana do Castelo e Aveiro), onde residem cerca de 1/3 
dos portugueses. Esta dimensão geográfica do urbano, se por um lado marca a importância da suburba-
nização vivida nos anos de transição de século, por outro lado ajuda a compreender o multicentrismo da 
metrópole e a crescente valorização do “velho centro”, como referência de uma memória comum e como 
elemento essencial na coesão territorial do espaço metropolitano e na articulação deste à escala mundial.

2. Apogeu e crise d”o centro” na cidade expandida

A Baixa enquanto centro simbólico e económico ao longo do século XX

Se o período pré-industrial se caracterizou essencialmente pelo comércio realizado nas praças e 
nas ruas da cidade compacta ou histórica (dentro de muralhas ou em distâncias curtas) e pela venda 
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ambulante, o Porto industrial vem reforçar a posição e o estatuto da Baixa enquanto centro simbólico, 
económico e de acessibilidades da cidade do Porto.

Na transição do século XIX para o século XX, a Baixa assume-se já como o centro político e social da 
cidade do Porto, com intensidade e diversidade de ocupação substancialmente superiores às da parte 
mais antiga e estabelecia-se como espaço de referência da cidade, seja pela concentração das principais 
atividades comerciais (em contraste com o “deserto comercial da periferia”) seja pela instalação pro-
gressiva de vários médicos, advogados e solicitadores nos andares superiores dos edifícios (Fernandes, 
1993). 

Esta importância da Baixa enquanto centro da cidade levou a que se iniciasse o debate sobre vários 
projetos e investimentos, que viriam a dar lugar a realizações muito significativas nas duas primeiras 
décadas do século XX como a urbanização do antigo terreno das Carmelitas, a abertura da Rua de Sá da 
Bandeira, a construção do edifício do Mercado do Bolhão e a abertura da Avenida dos Aliados. A Baixa 
é referência de uma cidade em forte crescimento demográfico, mas sobretudo como liberal e industrial, 
o que foi acompanhado pelo desenvolvimento da rede de transportes, possibilitando a expansão urba-
na, o afastamento crescente entre local de trabalho e local de residência, a melhoria das ligações com a 
região envolvente e um acréscimo da mobilidade intraurbana.

O período industrial levou à segmentação do fabrico e venda, permitindo a expansão do comércio 
retalhista, que veio ocupar o rés-do-chão dos edifícios localizados nas melhores ruas, as mais amplas, 
mais movimentadas e com melhores condições de acessibilidade. O registo de estabelecimentos de 1882 
e 1910 refletem esta concentração espacial dos estabelecimentos de comércio, em alguns arruamentos 
e em geral na Baixa, o que é especialmente evidente para os artigos pessoais, os bens de uso no lar e 
profissão ou ainda na venda de produtos de cultura, desporto, saúde e beleza (Fernandes, 1993). 

Ao longo do século XX, assiste-se ao aumento progressivo do número de estabelecimentos nas res-
tantes áreas urbanas do município, mas a Baixa mantém o seu estatuto de principal centro económico 
do município. Em 1973, é evidente os efeitos de uma constante terciarização, com vários espaços (em 
especial junto à Avenida dos Aliados) a constituírem-se como áreas de comércio de bens de procura mais 
excecional (Oliveira, 1973). Já na entrada para a última década do século XX, enquanto diminuía signifi-
cativamente o número de estabelecimentos de comércio de produtos alimentares (já sentida desde me-
ados do século passado) para valores ligeiramente inferiores aos de 1882, a Baixa continua a concentrar 
o essencial da oferta comercial, consolidando a sua centralidade face a uma periferia que, à exceção dos 
espaços contíguos (sobretudo no caso da Boavista) e da Foz (noutros) continua, em 1991, a parecer um 
deserto comercial, salvo se considerarmos pequenas concentrações em municípios envolventes, das quais 
a mais relevante é a que ocorre na Rua de Brito do Porto, em Matosinhos.

A cidade expandida e as “centralidades periféricas”

A reconfiguração espacial e funcional da cidade do Porto das últimas três décadas está associada a 

um processo de crise do centro da cidade (“Baixa”), para a qual concorrem vários fatores como a possibi-

lidade de abertura à noite e ao domingo das novas grandes superfícies comerciais; a internacionalização 

dos capitais e a criação de grandes empresas ou de redes internacionais de pequenas e médias empresas, 

que potenciou o aparecimento e rápida multiplicação de grandes superfícies alimentares e especializa-

das, centros comerciais de grande dimensão e sofisticação e ainda ao considerável alargamento da “fran-

chise” e à importante diversificação das formas de compra; o acesso generalizado da mulher ao mercado 

de trabalho; o aumento do poder de compra e o processo de suburbanização e aumento da mobilidade, 

com contínuo aumento do número de deslocações individuais diárias e a constituição de um território 

urbano fisicamente mais fragmentado, mas consideravelmente expandido.
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Figura 2. Imagem da cidade comercial de centro único (a azul), com vias de prenchimento retalhista (a vermelho) e 
pequenos pólos de comércio de proximidade (a amarelo).
Fonte: O Espaço Urbano do Porto, de J.M. Pereira de Oliveira, editado em 1973 pelo Instituto de Alta Cultura.

Figura 3. Porto. Grandes áreas comerciais no Grande Porto. 2012.
Fonte: Associação Portuguesa de Centros Comerciais / Câmaras Municipais.
Elaborado pelos autores.
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A perda populacional na área central e a degradação física do espaço público e privado, associadas 
às novas condições de mobilidade e ás relações entre o preço do solo e a sua disponibilidade ajudam 
muito a compreender o processo de centrifugação de empresas e equipamentos urbanos e regionais, 
que se por um lado ampliam a oferta, por outro levam a um progressivo esvaziamento e desvitalização 
da área central (e até da cidade central). Neste processo, especialmente evidente nas últimas duas déca-
das, o “velho centro”, embora tenha deixado de ser único, vai resistindo, com maior ou menor apoio de 
medidas de proteção política e com participação mais ou menos importante de uma crescente procura 
de visitantes esporádicos, especialmente turistas (Lacaze, 1995 p. 100), ajudado no caso do Porto pelo au-
mento da capacidade aquisitiva dos portugueses, o que ajuda a manter um número de estabelecimentos 
de comércio e serviços em número e área cada vez maiores. 

O processo de expansão urbana e a emergência de novos centros levou a que, de forma especial-
mente intensa nas últimas duas décadas a área central do Porto seja colocada em causa. No caso do cen-
tro histórico a questão centra-se no facto de se entender que todos os espaços têm história e identidade, 
não sendo já consensual (ou aceitável) que se determine com rigor qual o número de anos ou a quanti-
dade de elementos que determinam a importância histórica de um lugar. No caso do centro de negócios 
e de comércio, o aparecimento de novas estruturas de comércio (em especial os centros comerciais) e 
de serviços, servidas por bons acessos, relegam os espaços tradicionais, em especial os de comércio, para 
uma situação periférica, o que terá sido facilitado pela grande atração de decisores políticos e dos cida-
dãos em geral pelas novas expressões de modernidade associadas a grandes empresas e investimentos. 
É neste quadro que alguns autores falam de inversão das centralidades (Ascher, 1998 p. 238), enquanto 
outros aventam a possibilidade da metrópole do Porto reproduzir o modelo do donut que carateriza 
algumas cidades dos Estados Unidos: tudo à volta, nada no centro (Fernandes, 2003).

No entanto, à perda de centralidade e de importância como espaço de vida da área antiga da cida-
de por parte dos habitantes da metrópole e da região, contrapõe-se o aumento de uma centralidade 
afetiva, a que não será estranha, além da pressão da procura exterior ao país, a crescente afirmação 
da multiterritorialidade, com o Centro Histórico do Porto – inscrito na lista dos sítios classificados como 
Património da Humanidade em 1996 –, a tornar-se num dos lugares mais procurados em visitas mais ou 
menos esporádicas, seja por, turistas, ou pelos muitos suburbanos que com ele têm uma forte relação de 
pertença e que, no seu conjunto, são muitos mais que os que apenas aí dormem ou exercem diariamente 
a sua atividade profissional.

3.  Da crise à “nova vida” da área central do Porto: continuidades, agentes de transformação e dinâmi-
cas recentes

O papel do Estado e das oportunidades de financiamento

Nas últimas décadas, a intervenção urbana em Portugal está intimamente associada ao papel do 
Estado (central e local) e ao aproveitamento de programas e oportunidades de financiamento, procu-
rando-se promover, através destes, o desenvolvimento de operações integradas que potenciem a reabili-
tação, revitalização e regeneração dos diferentes espaços urbanos. No caso do Porto, em especial no que 
se refere à intervenção sobre o “velho centro”, revelam-se especialmente importantes as intervenções 
associadas à realização de eventos com projeção internacional (Porto 2001 Capital Europeia da Cultura), 
à aplicação de programas de incentivo inscritas em quadros de apoio e mecanismos financeiros comuni-
tários (POLIS, POLIS XXI) e à ação de instituições criadas para promover a melhoria das condições urbanas 
do centro histórico e da Baixa do Porto (CRUARB, FDZHP, SRU Porto Vivo).

Começando por este último ponto, importa sublinhar apesar das muitas ações realizadas, no início 

do século XXI estava instalada a convicção de que o Comissariado para a Renovação Urbana da Área 
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de Ribeira-Barredo e a Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto não detinham os 
recursos, financeiros e regulamentares, para resolver o crescente desfasamento entre as necessidades 
(alargamento da degradação do edificado, do despovoamento e da desvitalização do tecido económico) 
e as expetativas cada vez mais altas de proteção e valorização de um espaço que era visto como essen-
cial. Esta ideia, aliada à perceção de uma cidade antiga muito valorizada mas decadente, leva a que o 
novo executivo camarário, eleito em 2001, opte pela extinção das duas instituições e pela criação, em 
2004, da Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo, aproveitando as potencialidades do Decreto-Lei 
104/200436, aprovada pelo governo na sequência de pressões de entidades municipais (com a Câmara 
Municipal do Porto à cabeça), consagrando as sociedades de reabilitação urbana (SRU) e um novo mo-
delo de abordagem política, orientada pela cooperação entre o sector público e o sector privado e pela 
aposta em práticas empresariais (Chamusca, 2012; Fernandes, 2011a).

No caso do Porto, a SRU Porto Vivo37 foi constituída para gerir o processo de reabilitação urbana, 
elaborando a estratégia de intervenção e atuando como mediador entre proprietários, investidores e 
habitantes, no quadro de uma opção de reposicionamento da área consolidada da cidade (incluindo 
Centro Histórico e Baixa) como atrativa, não só para novos residentes como para investidores (além de 
espaço de qualidade para os que a habitam), procurando responder à necessidade de combater o esva-
ziamento populacional e económico e os problemas de desmembramento do tecido social, degradação 
física e insegurança que lhe estão associados (Chamusca, 2010).

Partindo de um “Masterplan para a Revitalização Urbana e Social da Baixa do Porto” (2005) e outros 
documentos estratégicos e tirando partido de alterações da legislação e de financiamento comunitário, 
a SRU promoveu a dinamização de projetos como o programa Viv’a Baixa (destinado a operações de 
reabilitação física de prédios e fogos implantados na Zona de Intervenção Prioritária) ou programas de 
ação desenvolvidos no âmbito do POLIS XXI (Morro da Sé, Mouzinho-Flores e 1.a Avenida), assegurando 
a gestão de um conjunto de incentivos fiscais (IMI, IVA, IMT, IRS, IRC), fundos e sociedades de investimen-
to imobiliário para arrendamento habitacional (FIIAH e SIIAH), incentivos municipais (taxas de ocupação 
do domínio público, publicidade, licenciamento) e apoios financeiros (no âmbito dos programas do IHRU 
e de protocolos com instituições bancárias) (Chamusca, 2011).

A “nova vida” do “velho centro” está muito associada à dinamização, pelos vários agentes da ad-
ministração pública em parcerias com outras instituições e grupos de atores, de vários projetos de in-
tervenção orientados para a reabilitação e revitalização, tirando partido de oportunidades de mobilizar 
financiamento. Para a Baixa do Porto a iniciativa “Porto 2001 Capital Europeia da Cultura” foi de parti-
cular importância, uma vez que se associou a um amplo conjunto de transformações que se prolongaram 
ao longo dos últimos 12 anos e que explicam, pelo menos em parte, algumas das novas dinâmicas mais 
recentes que se observam quer do lado da oferta, quer no tipo de procura. Com outros, a Sociedade POR-
TO2001 promoveu a qualificação do espaço público (Batalha, Cordoaria e vários arruamentos de um e 
outro lado da Avenida dos Aliados), um considerável aumento da oferta de estacionamento subterrâneo 
(Palácio da Justiça, Cordoaria-Leões-Carlos Alberto, Praça de D. João I), a reorganização da rede viária 
(com abertura do Túnel de Ceuta e estabelecimento de novos sentidos únicos e restrições à circulação au-
tomóvel) e a requalificação de um importante conjunto de edifícios, com melhoria ou criação de novos 
equipamentos culturais, com requalificação da Casa da Animação, do Museu Soares dos Reis, do Teatro 
Carlos Alberto, do Centro Português da Fotografia, do Teatro Nacional São João e do Mosteiro São Bento 
da Vitória (com instalação da Orquestra do Porto).

36  Designadamente um regime jurídico excecional que dá às SRU poder de expropriação e licenciamento e concentra nelas 
todos os procedimentos de reabilitação urbana, incluindo o incentivo económico à intervenção dos privados, com simplificação de 
prazos e procedimentos relativamente ao regime geral do Código do Procedimento Administrativo.

37  Empresa de capitais públicos do Estado (IHRU) e da Câmara Municipal do Porto.
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Ainda no início do século XXI é lançado junto ao Rio Douro, entre a Ponte D. Luís e o Largo do 

Terreiro, uma intervenção do Programa POLIS para a valorização do Centro Histórico do Porto. No seu 

âmbito, verificou-se a qualificação da frente ribeirinha numa extensão de cerca de 7,5 km (considerando 

a extensão posterior, em duas fases distintas, às áreas Largo do Infante – Massarelos e Massarelos – Pas-

seio Alegre), incidindo sobre vários edifícios e elementos existentes na área, designadamente através da 

reconstrução das escadas das Padeiras, do arranjo urbanístico do Cais Praça da Ribeira e do Cais da Estiva, 

da valorização da Muralha de Afonso IV e da construção de um novo mercado.

Nos últimos anos, o município do Porto manteve a aposta na preservação e qualificação do seu 

centro histórico, classificado como Património da Humanidade, desenvolvendo para o efeito um “Plano 

de Gestão do Centro Histórico do Porto Património Mundial” (publicado em 2008) que estabelece o 

turismo, o rio Douro e as indústrias criativas como eixos temáticos prioritários, associando-lhes a neces-

sidade de uma aposta transversal no envolvimento da população e na proteção, preservação, restauro e 

valorização do património.

Mais recentemente, a Câmara Municipal e a Porto Vivo desenvolveram vários programas de ação 

para a qualificação do “velho centro”, estando em curso a implementação de duas Parcerias de Regene-

ração Urbana (PRU) – Morro da Sé e Mouzinho-Flores – e de um programa no âmbito das Ações Inova-

doras para o Desenvolvimento Urbano (AIDU) – 1ª Avenida –, avançando em simultâneo a reabilitação 

de vários quarteirões com documento estratégico aprovado, designadamente através de uma dinâmica 

de forte articulação com o setor privado.

No entanto, apesar da evolução recente na perspetiva face ao território e à cidade antiga – com 

valorização do conhecimento face às economias de escala na produção de riqueza e entendimento das 

cidades como motores da economia (Sassen, 2006), no âmbito de uma “viragem cultural” (Barnes, 2001) 

–, no Porto o foco parece continuar ainda muito centrado no senso comum europeu dos anos 80/90 e na 

descoberta dos princípios da política urbana dos Estados Unidos dos anos 60/70,de que se destaca:

−	 O fim de uma intervenção direta do Estado, com fecho do CRUARB em 2003 e da FDZHP em 2008, 

o que, aliado à prioridade atribuída pelo poder local aos bairros sociais, levou a que a dimensão 

social dos problemas sentidos pela cidade histórica e pela “velho centro” sejam desvalorizados;

−	 A desvalorização do papel desempenhado pelas atividades económicas e a vantagem de políticas 

públicas que as enquadrem, uma vez que se confia (excessivamente) no livre funcionamento do 

mercado, mesmo que se reconheça que este esteja desregulado ou funcione de forma pouco 

adequada (estabelecimentos ilegais, horários não fiscalizados, trabalho eventual de legalidade 

duvidosa, …);

−	 A ausência (ou elevado custo) do estacionamento para os residentes, o que, associado às insufi-

ciências do transporte público (confortável e adaptado às necessidades da população e dos utili-

zadores, sobretudo nalgumas áreas do Centro Histórico, acentuam a tendência de “periferização 

do centro”;

−	 A preponderância muito evidente da dimensão física dos projetos e ações, relegando outras 

questões, no âmbito do ambiental, do social e do económico, para um patamar secundário;

−	 Uma forte valorização das parcerias público-privadas e da captação de investimento privado 

(apesar de os dinheiros públicos continuarem a ser muito importantes), em complexos esquemas 

de investimento, onde o envolvimento do setor privado acontece quase sempre sem discussão e 

validação pública, o que parece indicar um caminho orientado para a “privatização da regene-

ração urbana”, em boa parte definida em torno dos interesses e poderes de grandes atores eco-

nómicos, nem sempre coincidentes com os objetivos da cidade, da sociedade civil e dos restantes 

agentes (Mcareavey, 2009).
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Assim, apesar da mobilização de consideráveis volumes de investimento no âmbito da POLIS XXI, as 
dificuldades legais de investir dinheiro na habitação e a importância do capital privado levam a um pro-
longado triunfo da arquitetura sobre a geografia social e económica (Fernandes, 2011b), visível nas in-
tervenções no espaço público, quer na horizontal (no chão), como na vertical (das fachadas dos edifícios), 
por vezes em soluções muito discutíveis, como se verificou na Praça da Liberdade e Avenida dos Aliados, 
na Praça de Carlos Alberto ou em imóveis no “Quarteirão das Cardosas”. Ora, se o embelezamento não 
promove, por si só, a resolução dos problemas (sobretudo os sociais e económicos), é importante subli-
nhar que “os dados existentes sugerem que é naif esperar uma ‘preocupação moral’ por parte do sector 
privado na revitalização de áreas desvalorizadas. As decisões de investimento do sector privado são fun-
damentadas em grande medida no interesse próprio e não na filantropia. A privatização do desenvol-
vimento urbano significa aceitar uma política de triagem e a concentração nas áreas de maior potencial 
económico” (Pacione, 2009 p. 10). Por isso, os edifícios localizados junto a ruas e praças recentemente 
qualificadas (ou em qualificação), com estacionamento e mais utilizadas nos percursos dos turistas e 
outros visitantes, tornam-se especialmente interessantes para o investimento privado que aqui promove 
a construção de apartamentos e estabelecimentos orientados para a classe média e alta, ao passo que 
em lugares próximos, mas já nas “traseiras”, os edifícios voltados para ruas estreitas e becos, inacessíveis 
por automóvel, persistem nas deficientes condições de habitabilidade que apresentam e continuam a ser 
abandonados, através de processos de exclusão em várias dimensões que encarnam o risco de acentuar 
a fama e proveito de territórios perigosos.

Contra esta tendência de acentuação das diferenças à escala local, a SRU conseguiu aceder a um fi-
nanciamento do Banco Europeu de Investimento, que permitiu lançar obras de beneficiação num razoá-
vel número de imoveis, aproveitando o facto de uma parte deles serem propriedade da Câmara Munici-
pal do Porto e da Santa Casa de Misericórdia.

Habitar na cidade histórica: entre o envelhecimento e perda e os novos city users

Ao longo dos últimos anos, tanto o centro histórico como a “Baixa” perderam fulgor, embarcando 
numa tendência de perda – relativamente à dita “periferia” –, expressa num conjunto de indicadores 
demográficos, económicos e sociais. Esta dinâmica negativa, no concelho do Porto, é especialmente visí-
vel a oriente (freguesia de Campanhã) e no espaço designada pela SRU Porto Vivo como núcleo histórico 
(freguesias de Miragaia, São Nicolau, Sé e Vitória).

Com efeito, apesar de manterem indicadores de densidade populacional muito elevados, estas fre-
guesias registaram quebras populacionais superiores a 20% entre 2001 e 2011, apresentam taxas de 
escolarização muito reduzidas (em 2011 mais de metade dos seus habitantes não tem qualquer instru-
ção ou apenas concluiu o primeiro ciclo do ensino básico) e evidenciam um índice de envelhecimento 
superior a 140. Este processo de perda populacional, envelhecimento e concentração de uma população 
pouco qualificada é agravado pela concentração de problemas infraestruturais e decadência do espaço 
físico e do edificado, verificando-se que em todas as freguesias à exceção da freguesia da Vitória, mais 
de 75% dos edifícios foram construídos antes de 1945.

Se por um lado se assiste a uma contínua redução do efetivo populacional desde há décadas, esta é 

agora acompanhada por um processo de gentrificação habitacional e funcional que, ainda que pouco 

marcado, as últimas intervenções parecem todavia promover. Com efeito, as intervenções de qualifica-

ção do espaço público e do edificado envolvem elevados custos de intervenção, levando a um aumento 

considerável dos preços médios de comercialização do edificado. Os exemplos recentes em quarteirões 

como Carlos Alberto ou no Corpo da Guarda (onde em 2012 o preço médio de venda é de €2.000/ m2) 

evidenciam os efeitos de intervenções de requalificação e regeneração urbana conduzidas pelo setor 

privado, com a oferta a ser orientada para a classe média e alta, distinta e culta.
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Figura 4. Porto. População residente (2011) e taxa de variação da população (2001-2011) no Grande Porto.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011, Resultados Provisórios.
Elaborado pelos autores.

Paralelamente a estas dinâmicas, observa-se um aumento significativo de uma utilização da área cen-

tral da cidade intimamente ligada ao turismo e a formas variadas de privatização e hibridização da Baixa. 

Motivos diversos, especialmente a notoriedade da cidade (pela classificação da Unesco, o vinho e o fute-

bol), o baixo custo e a multiplicação dos locais de origem dos voos, assim como a comodidade e proxi-

midade do aeroporto, ajudam a explicar que o concelho do Porto registe um crescimento da capacidade 

de alojamento de 48,60% (entre 2004 e 2010), com 53,2 camas38 por mil habitantes em 2010. Além disso 

observa-se um forte crescimento do número de hotéis (e outras formas de alojamento, como os ditos hos-

tels), tendo estes apresentado, em 2010, um total de 1.690.918 dormidas com duração média de 1,9 dias. 

Em consequência, observa-se uma utilização cada vez mais diversificada do espaço público da Bai-

xa do Porto e efeitos também no uso dos imóveis. Mas, se aumenta a frequência de pessoas, a cidade, 

conduzida pelos interesses privados, parece orienta-se sobretudo para o consumo, donde resulta, desig-

nadamente a “privatização” do espaço público com destaque para bares, cafés e restaurantes que esten-

dem, de forma propositada ou espontânea, a sua atividade para esplanadas que se alongam por passeios 

e praças. No mesmo sentido concorre a “noite da Baixa”, que se afirmou ao longo da última década, com 

uma nova lógica de funcionamento de bares e discotecas, que promove o convívio e encontro social em 

algumas artérias ou espaços comerciais (algumas das quais mantêm atividade comercial durante o perí-

odo diurno, outras, como as Galerias Lumiére, encontram-se praticamente fechadas durante o dia) com 

38  Considerando cada cama de casal como duas camas para o cálculo deste índice.
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reduzidos efetivos populacionais, ainda que se alarguem pela envolvente, desde o café de referência da 
Universidade (na Praça Parada Leitão), até ao “outro lado” dos Aliados (Praça D. João I e Rua de Passos 
Manuel sem esquecer a Travessa de Cedofeita). Este espaço – da noite e das esplanadas, mas também dos 
novos conceito de estabelecimento multiactividade – orienta-se sobretudo para os bo-bo (na abreviatura 
da expressão francesa bourgeois-bohèmes (ou burgueses boémios), cruzando-se residentes com muitos 
outros city-users, onde se destacam os estudantes universitários e os turistas, no quadro de uma grande 
diversidade de culturas e estatutos sociais que se encontram no “velho centro”. 

A nova geografia da Baixa do Porto

A “nova vida” do “velho centro” do Porto resulta da intensificação do uso da frente ribeirinha pelos 
turistas e outros visitantes, mas parece associada sobretudo a uma nova geografia da Baixa, caracteriza-
da por novas atividades, ritmos e temporalidades de vivência e utilização da cidade. 

Do ponto de vista da distribuição espacial dos estabelecimentos, a Baixa mantém uma oferta di-
versificada, em quantidade e qualidade, sobretudo quando nos focamos no comércio, alojamento e 
restauração. O comércio apresenta uma forte incidência das unidades de venda de artigos pessoais  
(483 estabelecimentos) – com fortes concentrações em ruas como Santa Catarina, Cedofeita, 31 de Ja-
neiro ou Clérigos – apesar de serem também serem importantes o comércio de artigos de lazer e cultura 
(158 estabelecimentos), produtos para o lar (127 estabelecimentos) e o comércio de artigos de cons-
trução (97 estabelecimentos), estes últimos com uma especial (e tradicional) concentração nas ruas dos 
Almadas e do Bonjardim. 

Sobressai ainda a grande quantidade de cafés, restaurantes e unidades de alojamento (com grande 
crescimento do número de hotéis e hostels), dispersos um pouco por toda a área e englobando uma ofer-
ta muito diversificada que permite a mistura de classes sociais e grupos etários. Por fim, pensamos que 
importa que se faça também uma referência ao considerável número de situações de complementarida-
de entre várias atividades num mesmo estabelecimento, em formas de maior ou menor hibridismo, por 
exemplo, com a convivência de um espaço de exibição e comércio de arte, com o desempenho associado 
a um café, restaurante ou pronto-a-vestir, ou um livraria-café- sede de associação cultural. 

As alterações recentes, que fazem emergir uma “nova vida” (mais uma em tantos séculos!) do “ve-
lho centro”, seja na política urbanística, na oferta de bens e serviços e no tipo e expressão relativa dos 
utilizadores, fazem-se sentir também nos tempos de uso da cidade, com complexificação espácio-tem-
poral e formas diversas de coexistência de tempos rápidos e lentos. Com efeito, a área central do Porto 
apresenta-se atualmente como um conjunto de espaços produzidos e apropriados por diferentes grupos 
que vivem e interagem, atribuindo aos mesmos lugares usos, funções e tempos diferenciados, colocando 
em crise o funcionamento da “cidade industrial”: fins-de-semana sem gente, dias úteis com inicio da 
manhã e fim de tarde de forte densidade de peões, automóveis e transportes públicos e abandono a 
partir das 18horas, com “desertificação” depois das 21horas. Com a individualização dos horários, moti-
vada pela individualização das carreiras, pelo aumento do tempo de férias e do tempo de vida durante 
a reforma, o que permite uma maior variação no recurso ao comércio e outras atividades, em oposição/
complemento aos ainda prevalecentes horários “normais de trabalho”, prolonga-se e complexifica-se 
o uso da cidade. A crescente dessincronização, se permite uma maior utilização de um mesmo espaço, 
por exemplo de ruas e praças – vivas das 0h às 24h –,favorece também a emergência de conflitos, por 
exemplo, entre o desejo de sossego de quem pretende dormir para se levantar às 7h e o desejo dos que 
se pretendem divertir ruidosamente, antes de um descanso que começa à hora a que os residentes se 
levantam., o que coloca novos desafios ao planeamento e reforça a importância da gestão urbana.
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Figura 5. Porto. Establecimentos de comércio, cafés, restauração e alojamento na Baixa do Porto. 2012.
Elaborado pelos autores.

Nesta “nova vida” participa também a velocidade da mudança, em especial no comércio e na restau-
ração e hotelaria, com a convivência entre estabelecimentos de abertura recente, situações de resiliência 
(adaptação e recuperação) e resistência (por vezes em aparente anacronismo), a par da morte de muitos 
outros. Apesar do contexto depressivo da economia e de atualmente cerca de 20% dos estabelecimentos 
comerciais de rés-do-chão estarem desocupados, a complexificação e fragmentação dos ambientes urba-
nos, a diversificação da procura (e a diminuição do poder de compra), leva a uma intensa competição, 
resultando em inovação, seja em hibridismo, novos tipos de especialização de bens e serviços, ou de di-
recionamentos de consumo, com transformação mais intensa de muitas lojas, assim como a uma intensa 
substituição, verificando-se que todos os meses há várias lojas que iniciam ou terminam a sua atividade.

Espacialmente, parece poder falar-se de uma recomposição das especializações, com a Ribeira trans-
formada em zona de restauração de espaço público “esplanadizado”, Carlos Alberto e Corpo da Guarda 
reabilitados-reconstruidos e em processo de elitização, enquanto a “noite” se consolida e alarga a par-
tir dos Leões (Praça Gomes Teixeira) e Galerias de Paris (ou Quarteirão Elísio de Melo) e o comércio se 
mantem forte em Santa Catarina e um pouco menos em Cedofeita, Clérigos e Trinta e Um de Janeiro, 
ao mesmo tempo que lojas resistentes, resilientes e, sobretudo, novas lojas se mantêm/abrem (enquanto 
outras fecham) um pouco por todo o lado, com destaque para as novidades nas ruas de Carmelitas, Flo-
res e Nova da Alfandega.
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Figura 6. Porto. Densidade de pessoas na Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e ruas adjacentes em diferentes 
horários.
Elaborado pelos autores.

4. Desafios

A “nova vida” e a capacidade de resiliência e adaptação da área central do Porto permitiram que o 

centro histórico e o centro de comércio e negócios – que durante largos anos desempenharam a função 

de centro único – continuem a desempenhar um papel e uma função muito importante num contex-

to urbano expandido e fragmentado marcado pela multicentralidade e pela crescente importância do 

multicentrismo urbano. No entanto, a vitalidade destes espaços continua sob ameaça, associando-se a 

um conjunto de desafios, expressos nos princípios da governança, competitividade, coesão e sustentabi-

lidade.

O desafio da governança – entendida enquanto processo flexível, híbrido e multifacetado de regula-

ção e governação dos territórios, baseado numa organização em rede da ação coletiva e dos diferentes 

grupos de atores, orientados para a resolução eficaz dos diferentes problemas através de interesses e 

recursos comuns – coloca-se na capacidade de construção de estratégias integradoras e assunção de com-

promissos alargados entre as diferentes instituições públicas e privadas e as estruturas da sociedade civil, 

no sentido de desenvolver e aplicar modelos de gestão territorial adaptados às especificidades de cada 

território e à multiplicidade de interesses dos seus residentes e diferentes “utilizadores”. Neste contexto, 
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a experiência das iniciativas em curso – designadamente no âmbito da POLIS XXI – podem ser terreno 
fértil para a aprendizagem, com aprofundamento e disseminação de novos mecanismos de participação, 
reforço da capacitação institucional, desenvolvimento de processos de aprendizagem coletiva e corres-
ponsabilização dos diferentes intervenientes.

O desafio da competitividade coloca-se na capacidade de manutenção e reforço da vitalidade eco-
nómica da área central da cidade, o que é especialmente crítico no contexto de grave recessão da econo-
mia portuguesa e ainda se considerarmos a importância dos novos centros de comércio e negócios ditos 
periféricos, com boas condições de conforto, acessibilidade e concentração de uma oferta diversificada. 
Neste contexto tem-se falado muito nas “atividades criativas” e no seu papel na promoção de vitalidade 
urbana e criação de riqueza económica no centro da cidade, sendo de saudar a capacidade de pequenas 
empresas e diversas pessoas e associações de promover iniciativas que cruzam conhecimento com eco-
nomia e animação urbana. Todavia, muitos dos investimentos que mais verbas mobilizam estão direcio-
nados ao turismo e centram-se no alojamento e na restauração, marcando a Baixa, o Centro Histórico e 
também a Ribeira de Gaia, em muitos casos de reabilitação de alguma expressão (como no caso do Quar-
teirão das Cardosas). Neste domínio, como no da nova oferta de residência, valerá a pena acompanhar a 
forma como, em tempos de escassez de capital, evoluem as parcerias público privadas, considerando os 
riscos da privatização e elitização do centro da cidade, onde a separação entre as ilhas de conforto e os 
espaços de abandono e desespero parece cada vez mais evidente. 

Por isso, um desafio maior será o da coesão, uma vez que a progressiva mistura de culturas, pesso-
as e formas de viver que marca a natureza da área central da cidade, se debate com o risco de aumento 
das assimetrias e dos conflitos sociais e territoriais (e também de temporalidades), o que aconselha a 
mistura (todavia em grau e dimensão espacial necessariamente discutíveis) e a flexibilidade dos ter-
ritórios e reversibilidade das intervenções de forma a permitir uma maior capacidade de adaptação, 
num processo de contínua resposta e antecipação às expetativas e exigências da sociedade que tenha 
em conta a diversidade de culturas, atores e interesses. Esta ideia de hibridismo social – mistura de ri-
cos e pobres, novos e velhos, residentes e outros city-users (entre outras dualidades e seus incontáveis 
matizes) – é reforçada por lógicas de hibridismo funcional, visível nos novos “produtos” e estabeleci-
mentos, na “privatização” do espaço público e na capacidade de articulação dos interesses públicos e 
privados.
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Panem et circenses versus o direito ao Centro da cidade no Rio de Janeiro

Marcelo Lopes de Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro

O convite que me foi gentilmente endereçado pelos organizadores desta coletânea, para escrever 
um pequeno artigo sobre o Rio de Janeiro, dava margem, evidentemente, a muitas opções diferentes. 
Buscar escrever algo muito abrangente sobre uma metrópole tão complexa como o Rio de hoje teria sido 
um empreendimento temerário, e teria trazido, inevitavelmente, dois riscos: o de terminar excedendo 
em muito o limite de páginas proposto ou o de cometer um texto insuportavelmente superficial. Prova-
velmente, ambos os problemas acabariam acontecendo. Por isso, escolhi ater-me a um assunto específi-
co, o qual, no entanto é dos mais atuais e candentes – o que nos permite lançar um breve olhar, direta 
ou indiretamente, em vários dos desafios e dificuldades com os quais nos defrontamos nesta quadra da 
história, ao considerarmos a realidade da metrópole carioca: a contradição criada entre certas necessida-
des habitacionais e locacionais da população pobre, de um lado, e determinados projetos urbanísticos e 
modernizadores vinculados, de algum modo, a megaeventos esportivos, de outro.

Panem et circenses (literalmente “pão e circo”, ou, em termos mais amplos, “pão e jogos”) é uma 
antiga expressão latina: para dizê-lo de uma maneira lacônica, trata-se da fórmula romana para controle 
e “apaziguamento” sociais. Em política, a expressão designa, em nossos dias, as tentativas e os artifícios 
que almejam gerar aquiescência pública e paz social mediante o oferecimento, por parte do estado, de 
distrações e diversões, antes que por meio de serviços públicos eficientes e satisfação de necessidades 
básicas. Muitos aparelhos de Estado em muitos países têm usado essa estratégia, mas o Estado brasileiro 
tem sido um verdadeiro mestre nesse particular, desde a segunda metade do século XX. O estádio de 
futebol do Maracanã, inaugurado para a Copa do Mundo de 1950, é, a um só tempo, um patrimônio 
histórico-arquitetônico do futebol mundial (a “casca” do estádio, por sinal, acha-se tombada) e um mo-
numento e símbolo da versão brasileira do “ pão e circo” (em geral, aliás, muito mais circo que pão). Nos 
dias que correm, a preparação para e as expectativas em relação à Copa do Mundo de Futebol de 2014 
e às Olimpíadas do Rio de Janeiro, dois anos depois, vêm adicionar uma nova dimensão, em matéria de 
concretude do “pão e circo” à brasileira.

No que se refere à segunda parte do título deste artigo, não pretendo, com ele, (ser mais um a) ba-
nalizar e abusar da fórmula lefebvriana do “direito à cidade”. Na verdade, diante de interpretações cada 
vez mais “aguadas” dessa expressão – convertida em um simpático slogan, à disposição de interesses tão 
diferentes quanto os de movimentos sociais emancipatórios, intelectuais de esquerda com e sem aspas, 
ONGs, instituições governamentais e organismos internacionais –, cabe, isso sim, clamar por um mínimo 
de clareza político-estratégica, ao mesmo tempo em que cumpre relembrar: para o marxista heterodo-
xo Henri Lefebvre, o “direito à cidade” não se reduzia a simples conquistas materiais específicas (mais 
e melhor infraestrutura técnica e social, moradias populares, etc.) no interior da sociedade capitalista. 
O “direito à cidade” corresponde ao direito de fruição plena e igualitária dos recursos acumulados e 
concentrados nas cidades, o que só seria possível em outra sociedade.39

39  Focalizei essas questões em Souza (2010).
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Complementarmente, vale a pena lembrar as contribuições do neoanarquista Murray Bookchin a 
propósito do tema da “urbanização sem cidades”: para ele, cada vez mais temos uma urbanização que, 
aparentemente de maneira paradoxal, se faz acompanhar pela dissolução das cidades em um sentido 
profundo, sociopolítico.40 O que se tem, cada vez mais, são entidades espaciais enormes, mas crescen-
temente desprovidas de verdadeira vida pública. Há, em meio a uma espécie de antítese cada vez mais 
nítida entre urbanização e “cidadização” (“citification”: neologismo que, em Bookchin, significa a for-
mação de cidades autênticas, com uma vida pública vibrante), uma lição fundamental a ser extraída: 
sem a superação do capitalismo e de sua espacialidade, o que vulgarmente se vai acomodando por trás 
da fórmula do “direito à cidade” não passa e não passará jamais de migalhas ou magras conquistas, 
por mais importantes que possam ser para quem padece, nas favelas, loteamentos irregulares e outros 
espaços segregados, com a falta de saneamento básico, com riscos ambientais elevados, com doenças e 
com a ausência de padrões mínimos de conforto. Em tais cidades, ao mesmo tempo em que, conforme 
Bookchin igualmente salientou, a cidadania (em um sentido forte) declina, a espetacularização toma o 
lugar de uma verdadeira e vibrante vida pública. E megaeventos como a Copa do Mundo de futebol e as 
Olimpíadas são os maiores “espetáculos” de nossa época.

Em face de tudo isso, há uma lição-chave a ser extraída: não podemos abdicar de uma crítica radical 
do capitalismo e de nossa ênfase sobre a necessidade de superá-lo, bem como a espacialidade que ele 
engendra (e que colabora para reproduzi-lo); caso contrário, a ideia de um “direito à cidade” (ou, em 
termos mais amplos, o direito a uma realidade sócio-espacial radicalmente nova) correrá cada vez mais o 
risco de se degradar e reduzir a um slogan reformista. Não importa o quão importantes sejam melhorias 
hic et nunc em matéria de infraestrutura, para aqueles que, vivendo em favelas e outros espaços segre-
gados, sofrem com a falta de saneamento básico, elevados riscos ambientais, doenças e o não atendi-
mento de padrões mínimos de salubridade e conforto: nosso horizonte intelectual e político precisa ser 
mais ambicioso que isso. 

1. A luta pelo direito de permanecer no Centro

A essencialmente geográfica questão da localização (na sua relação com a acessibilidade41) está por 
trás de atritos que se vêm avolumando nos últimos anos, no Rio de Janeiro. Há um “direito” específico 
(não em sentido imediatamente jurídico, mas sim em sentido moral), de ordem “tática”, que deveria ser 
compreendido nos marcos de uma luta mais ampla, “estratégica”: o direito de a população pobre per-
manecer nas áreas centrais das nossas cidades. Esse “direito moral”, os esquemas e programas de “regu-
larização fundiária” vêm tentando, para o bem e para o mal, converter em um direito legal assegurado 
(segurança jurídica da posse). No caso das favelas, avançou-se bastante no terreno legal, desde os anos 
80; em se tratando de ocupações de sem-teto, e em especial de ocupações de prédios, porém, quase tudo 
ainda resta por fazer – inclusive no que se refere ao desafio de, ao “regularizar”, não (re)inscrever, pura 
e simplesmente, um determinado espaço plenamente no (para lembrar a expressão de Henri Lefebvre) 
“mundo da mercadoria” (monde de la merchandise), adicionalmente favorecendo a destruição de for-
mas alternativas de sociabilidade (que florescem em várias ocupações) e a cooptação dos moradores.42

40  Ver Bookchin (1992).
41  O tema da acessibilidade foi interessantemente trabalhado por Kevin Lynch em seu admirável livro Good City Form (Cam-

bridge [MA], The MIT Press, 1994 [1981]). (Há uma tradução para o português, intitulada A boa forma da cidade, publicada em 
2007 pelas Edições 70, de Lisboa).

42  Esse é o sentido, portanto, da ressalva que fiz antes: “para o bem e para o mal”. Sem dúvida que a segurança jurídica da 
posse é uma demanda tradicional e legítima das populações dos espaços segregados que, por sua situação ilegal ou irregular, 
sofre toda sorte de discriminações, intimidações e violências. A questão é que a regularização fundiária também se presta a uma 
facilitação da (re)inserção de espaços no circuito formal do mundo da mercadoria. E mais: em se tratando, sobretudo, de ocupa-
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Sob certas circunstâncias e conjunturas, tem sido às vezes tentado, nas últimas décadas, garantir o 

direito moral dos moradores de favelas à proteção contra remoções forçadas por meio de legislação e 

programas de regularização fundiária (criando a segurança jurídica da posse). Pelo menos no caso das fa-

velas, portanto, há atualmente alguns instrumentos legais e institucionais à disposição; em consequência, 

um não desprezível progresso em material de direitos humanos pode ser observado em muitas cidades 

brasileiras desde os anos 80, e o Estatuto da Cidade, aprovado em 2011, é um marco nesse sentido (ainda 

que programas e instrumentos de regularização fundiária sejam certamente ambivalentes, uma vez que 

eles também podem ser vistos a partir de uma outra perspectiva, a saber, aquela do controle social e da 

“governamentalidade”, no sentido de Foucault). Seja lá como for, quando consideramos os sem-teto e 

as suas ocupações, muitas delas localizadas nas áreas centrais de várias grandes cidades brasileiras, quase 

tudo, no tocante a ferramentas legais e institucionais, ainda está por fazer.

As favelas têm sido, há mais de um século, precursoras de uma luta pelo direito de residir nas áreas 

centrais. Se tomarmos o caso emblemático do Rio de Janeiro, verificaremos que essa luta já se inicia com 

a virada do século XIX para o século XX, assumindo contornos particularmente dramáticos com a erradi-

cação, na esteira da reforma urbanística do prefeito Pereira Passos (1902-1906), de muitos cortiços e ca-

sas de cômodos: precisamente essa erradicação em massa, verdadeira “limpeza étnica” que mostra bem 

o espírito antipopular do que foi a República Velha, alimentou a suburbanização (a rigor, periferização) 

e, também, a favelização dos pobres.

Contudo, as favelas, espaços de resistência tão importantes até poucas décadas atrás – os quais, a 

partir da mobilização da Favela de Brás de Pina (em 1965), no Rio de Janeiro, desenvolveram uma tenaz 

luta contra as remoções promovidas durante o Regime Militar, que foi encampada pela antiga Federação 

das Associações de Favelas do Estado da Guanabara (FAFEG) –, foram, aos poucos, principalmente da 

década de 80 em diante, tombando vítimas da cooptação, da despolitização e de seus múltiplos agen-

tes: políticos clientelistas, traficantes de drogas, igrejas neopentecostais… A atuação de uma pletora de 

ONGs (animadas por indivíduos de classe média), a partir sobretudo dos anos 90, longe de reverter o 

quadro, talvez até o tenha, em parte, agravado, ao se tentar impulsionar uma “inclusão social” às custas 

da verdadeira mobilização popular e da conscientização crítica.

O fato é que, nas áreas centrais, as favelas foram ocupar terrenos que poderiam ser qualificados de 

“terras marginais”, historicamente desprezadas pelos mais aquinhoados (encostas de morros, beira de 

rios e canais).43 Hoje em dia, o movimento dos sem-teto, que tenta resgatar a bandeira da reforma ur-

bana do “tecnocratismo de esquerda” que a arrebatou na década de 90,44 ocupa, muitas vezes, terrenos 

periféricos (como é o caso em São Paulo, em Salvador, em Belo Horizonte e mesmo no Rio de Janeiro), 

mas também territorializa, outras tantas vezes, prédios “abandonados” e ociosos (a exemplo de São 

Paulo, Porto Alegre e, principalmente, do Rio de Janeiro) (ver Fotos 1, 2 e 3).

ções de sem-teto, que muitas vezes têm sido interessantes ambientes de experimentação de formas de organização e socialização 
alternativas (em certos casos chegando até mesmo à autogestão e formas bastante “horizontais” de organização política), um 
esquema de regularização fundiária pode, dependendo de sua natureza, desestruturar toda uma vida de relações e prejudicar 
certas iniciativas e atividades dos moradores. Valores e hábitos cultivados com dificuldade, como assembleias regulares, comparti-
lhamento de responsabilidades, cooperação sistemática, rotatividade de tarefas, etc. podem vir a ser solapados, sendo substituídos 
completamente ou quase completamente pelo individualismo e pelo privatismo.

43  A expressão “terras marginais” lembra a teoria da renda da terra, sistematizada por Ricardo e aprimorada por Marx. No en-
tanto, há objeções bastante razoáveis à transposição da reflexão marxiana (ou ricardiana) para o espaço urbano, objeções que, em 
larga medida, compartilho (ver, por exemplo, a tese de doutorado de Csaba Deák, Rent Theory and the Price of Urban Land. Spatial 
Organization in a Capitalist Economy, de 1985 [http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/3publ/85r-thry/CD85rent.
pdf]). Utilizo aqui aquela expressão, por conseguinte, em um sentido mais livre, sem que o leitor ou a leitora deva pressupor que 
estou querendo forçar uma analogia.

44  Vide, sobre esse assunto, o meu livro A prisão e a ágora (Souza, 2006).
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Foto 1. Rio de Janeiro, entre a Zona Portuária e o CBD (Central Business District). O prédio alto que se vê em último 
plano é a ocupação Chiquinha Gonzaga. 
Foto: Marcelo Lopes de Souza.

Foto 2. O início de um processo de ocupação na Zona Portuária do Rio de Janeiro: ocupação Quilombo das Guerrei-
ras, outubro de 2006. 
Foto: autor desconhecido (acervo de Rafael de Almeida).

Foto 3. O início de um processo de ocupação na Zona Portuária do Rio de Janeiro: ocupação Machado de Assis, 
2008. 
Foto: Rafael de Almeida.
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Já quase não há terrenos vazios em áreas centrais, passíveis de ocupação. As favelas localizadas nos 
arredores do CBD (Central Business District), isto é, da área económica central (nos casos em que ainda 
há uma: essa geometria veio se tornando cada vez mais relativa e complexa com o passar das décadas), 
são, via de regra, muito antigas e consolidadas. São sobreviventes das ondas de remoções e despejos do 
passado, em particular daquelas dos anos 60 e 70. Mas, por força de vários fatores (falências fraudulen-
tas, dinâmicas internas ao próprio aparelho de Estado…), há uma quantidade apreciável de domicílios 
vagos no Brasil, muitos assim deixados especulativos ou em decorrência de processos que, mesmo não 
sendo sempre intencionais, geram um “passivo social e espacial”. O contraste desse imenso estoque de 
domicílios vagos com as estimativas referentes ao déficit habitacional brasileiro é esclarecedor acerca 
da motivação básica para o surgimento e expansão do movimento dos sem-teto no Brasil.45 No que se 
refere, especificamente, à luta para permanecer nas áreas centrais, cabe ressaltar que, para os moradores 
das ocupações − que são, na sua esmagadora maioria, trabalhadores informais, muitos deles ambulantes 
−, morar nas proximidades do CBD significa residir perto dos locais em que comercializam seus produtos, 
sem sofrer excessivamente com custos de transporte. Algo fundamental, portanto − isso sem falar na 
infraestrutura técnica e social, há muito consolidada nas áreas centrais das cidades.

Por outro lado, o capital vê na “revitalização” de áreas centrais, justamente, um riquíssimo veio a 
ser explorado. Já nos anos 80 David Harvey, desdobrando um insight sobre a importância crescente da 
produção do espaço (e não somente no espaço) para acumulação capitalista que originalmente remete 
a Henri Lefebvre, havia discutido a relevância do “circuito secundário” da acumulação de capital.46 Este 
circuito é aquele que se vincula não à produção de bens móveis, mas sim à produção de bens imóveis, 
isto é, do próprio ambiente construído. O capital imobiliário (fração do capital um tanto híbrida, que 
surge da confluência de outras frações) tem, nas últimas décadas, assumido um significado crescente, 
na interface com o capital financeiro – às vezes com consequências globalmente catastróficas, como se 
pode ver pelo papel da bolha das “hipotecas podres” na crise mundial que eclodiu em 2008. Pelo mundo 
afora, a contribuição da construção civil na formação da taxa de investimento foi-se tornando cada vez 
mais expressiva, nas últimas décadas. E em todo o mundo – das Docklands, em Londres, a Puerto Madero, 
em Buenos Aires –, “revitalizar” espaços obsolescentes (presumidamente “mortos”, pelo que se vê com 
o ostensivo uso ideológico de um termo como “revitalização”) tem sido um dos expedientes principais 
na criação de novas “frentes pioneiras urbanas” para o capital.

No Rio de Janeiro, a disputa entre as ocupações de sem-teto e os interesses ligados à “revitalização” 
da Zona Portuária e do Centro – a qual gravita ao redor do projeto do “Porto Maravilha”, em que, com o 

45  Segundo estimativas da Fundação João Pinheiro (Déficit habitacional no Brasil - Municípios selecionados e microrregiões 
geográficas, Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 2005, 2.a ed.), o déficit habitacional brasileiro já montava, em 2000, a 7,2 
milhões de domicílios. Contudo, segundo relatório de julho de 2010 do Ministério das Cidades, baseado em levantamentos da 
Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional no Brasil estimado para 2008 teria baixado para cerca de 5,6 milhões de domicílios, 
dos quais 83% estariam localizados nas áreas urbanas (http://www.cidades.gov.br/noticias/deficit-habitacional-brasileiro-e-de-5-
6-milhoes/). (Para 2007, a Fundação João Pinheiro, em estudo com data de junho de 2009, havia estimado o déficit habitacional 
em aproximadamente 6,3 milhões de domicílios, dos quais 82,6% localizados nas áreas urbanas [http://www.fjp.gov.br/index.php/
servicos/81-servicos-cei/70-deficit-habitacional-no-brasil].) Os números da Fundação João Pinheiro sobre o déficit habitacional bra-
sileiro me parecem conservadores; mas, seja lá como for, a ordem de grandeza dos números referentes ao estoque de domicílios é 
a mesma, embora os valores sejam um pouco mais elevados. Segundo dados divulgados pelo Ministério das Cidades, os domicílios 
vagos em condições de serem ocupados e em construção, em todo o Brasil, correspondiam, em 2008, a 7,2 milhões de imóveis, dos 
quais 5,2 localizados em áreas urbanas (vide “link” supracitado); e conforme a Fundação João Pinheiro, em todo o Brasil seriam 
cerca de 7,3 milhões de imóveis não ocupados, dos quais aproximadamente 5,4 milhões localizados em áreas urbanas; desse total, 
6,2 milhões estariam em condições de serem ocupados – o restante estaria em construção ou em ruínas, este último caso corres-
pondendo a uma minoria de cerca de 300 mil unidades (vide “link” supracitado).

46  Ver, de Harvey, “The urban process under capitalism: A framework for Analysis” (Harvey, 1985). De Lefebvre, vale a pena 
começar por A revolução urbana (a edição que consultei é espanhola: vide Lefebvre, 1983; há uma edição brasileira, publicada em 
Belo Horizonte pela Editora UFMG, em 1999) e prosseguir com A produção do espaço (Lefebvre, 1981).
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respaldo da política repressiva batizada pela Prefeitura de “Choque de Ordem”, se tenta promover uma 
“gentrificação”47 em larga escala – vai ficando mais e mais evidente e tensa.

No Rio de Janeiro, a disputa entre os moradores de favelas e o movimento dos sem-teto, de um 
lado, e os interesses vinculados à “revitalização” da Zona Portuária, de outro, tem muito a ver com a 
implementação gradual do projeto de “revitalização” batizado de Porto Maravilha pela administração 
municipal,48 juntamente com o programa de “urbanização” denominado Morar Carioca. A implemen-
tação tanto do projeto Porto Maravilha quanto do Morar Carioca estão tendo llugar no contexto da 
estratégia bastante repressiva que é o “Choque de Ordem. O que está realmente em curso é o cultivo 
da gentrificação e de um crescente controle social em grande escala no contexto de um regime urbano49 
extremamente conservador, apoiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e mesmo pelo Gover-
no Federal tanto sob o Presidente Lula da Silva (2003-2010) quanto sob a Presidenta Dilma Rousseff 
(2011-presente) – governos de uma coalizão liderada por um partido pretendidamente de esquerda, o 
Partido dos Trabalhadores. A situação tornou-se especialmente tensa desde 2009. Um Fórum Contra o 
Choque de Ordem chegou a ser criado (vide Foto 4), mas terminou por autodissolver-se, incapaz de fazer 
frente à onda de criminalização e repressão das vozes de dissidentes.

Foto 4. Protesto contra o “Choque de Ordem” no CBD do Rio de Janeiro durante o feriado do Dia da Independência, 
em 7 de setembro de 2009. 
Foto: Tatiana Tramontani Ramos.

É importante registrar que nem todas as intervenções estatais e nem todas as remoções de popula-
ção pobre relacionadas com a Copa do Mundo e as Olimpíadas têm ocorrido ou devem ocorrer na Zona 

47  “Gentrificação” é um horrível termo técnico – aportuguesamento canhestro do inglês gentrification -, significando nobili-
tação, enobrecimento. Na literatura especializada, trata-se do processo, menos ou mais violento, menos ou mais gradual, de subs-
tituição da população pobre por atividades económicas de alto status (shopping centres, prédios de escritórios, etc.) e residências 
para as camadas mais privilegiadas.

48  A página oficial do projeto é: http://www.portomaravilhario.com.br/
49  O conceito de “regime urbano” (urban regime) foi proposto por Clarence Stone (Stone, 1993) para caracterizar as com-

binações de formas institucionais e interesses económicos (especialmente interesses e pressões de classe) que se expressam na 
qualidade de estilos de gestão específicos: uns mais abertos à pressão dos trabalhadores e permeáveis à participação popular (com 
ou sem aspas), outros mais repressivos e refratários a uma agenda “progressista”, e por aí vai. Mesmo que a classificação de Stone 
não deva ser transposta irrefletidamente para uma realidade bem diferente da estadunidense, como a brasileira, a ideia contida 
no conceito é útil em si mesma.
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Portuária e na Área Central. Na Zona Oeste, e particularmente na Barra da Tijuca, onde a Vila Olímpica 
está sendo construída, moradores de favelas têm sido expulsos ou ameaçados de expulsão (Articulação 
Nacional dos Comitês Populares da Copa, 2011, pp. 20, 23). Contudo, tanto o projeto Porto Maravilha 
quanto o Morar Carioca se acham direta ou indiretamente relacionados com aqueles megaeventos.

No que concerne ao projeto Porto Maravilha, a área conhecida como Praia Formosa (nas cercanias 
da rodoviária Novo Rio) foi selecionada para receber as acomodações da imprensa e dos árbitros olím-
picos. Dois quarteirões inteiramente novos serão construídos, com os prédios tendo até 40 pavimentos, 
o que acrescentará 1.800 novos apartamentos à área – apartamentos de classe média para uma área 
na qual residem e têm residido, historicamente, predominantemente trabalhadores de baixa renda, 
assalariados e informais. (De acordo com uma publicação do órgão de planejamento municipal Instituto 
Pereira Passos, cerca de 270.000 pessoas moram atualmente na área do Centro. Aproximadamente 73% 
desses moradores têm rendimento entre um e três salários-mínimos – um salário-mínimo correspon-
dia a cerca de 370 dólares mensais em março de 2012 -, ou seja, claramente uma população de renda 
baixa [vide Souza, Ramos e Moreira, 2009, páginas não numeradas].) Igualmente estão previstos seis 
outros quarteirões, a serem construídos depois de 2016. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, 
esses quarteirões adicionais serão inteiramente privados, “sem nenhum tipo de custo para os cofres da 
Prefeitura”50 – uma curiosa observação, uma vez que esses investimentos privados seriam impensáveis 
sem toda a preparação infraestrutural paga, em última instância, pelo contribuinte... Quanto ao projeto 
Morar Carioca, 832 moradias serão, por conta dele, erradicadas do Morro da Providência (mais antiga 
favela do Rio de Janeira, que começou a ser ocupada em fins do século XIX – vide Foto 5 e Mapa 1), lo-
calizado no coração da Zona Portuária, precisamente entre a sua franja externa e o Centro (Articulação 
Nacional dos Comitês Populares da Copa, 2011, p. 21; ver, sobre as ameaças, também Fórum Comunitário 
do Porto, 2011). Dúzias de moradias, na verdade, já foram removidas.

Foto 5. Morro da Providência, mais antiga favela do Rio de Janeiro. 
Foto: Marcelo Lopes de Souza.

50  Vide http://www.cidadeolimpica.com/instalacoes-olimpicas-vilas-de-arbitros-e-midia-comecam-a-nascer/
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Figura 1. Zona Portuária e Área Central do Rio de Janeiro: 
Em destaque, o Morro da Providência e as principais ocupações de sem-teto 

(situação em abril de 2012).

2. Play up! Play up! And play the game!

There’s a breathless hush in the close to-night

Ten to make and the match to win

A bumping pitch and a blinding light,

An hour to play, and the last man in.

And it’s not for the sake of a ribboned coat.

Or the selfish hope of a season’s fame,

But his captain’s hand on his shoulder smote

“Play up! Play up! And play the game!”

Sir Henry Newbolt

Sem sombra de dúvida, o esporte jamais desempenhou – nem mesmo o futebol -, no Brasil, o mesmo 

tipo de papel de “preparação cívica de corpos e espíritos” para o militarismo, no estilo celebrado por 

Sir Henry Newbolt em seu poema (famoso entre os ingleses) de exaltação do Império Britânico, cuja pri-

meira estrofe foi usada como epígrafe desta seção. O Estado brasileiro contemporâneo atua nos marcos 
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de uma “democracia” representativa que tenta consolidar um certo papel “subimperialista”51 da nação 
através de meios económicos e diplomáticos, sem o recurso a expedientes bélicos e violentos. (Em maté-
ria de violência, parece que o Estado brasileiro se vem especializando na violência interna, especialmente 
policial, mas, de tempos em tempos, também propriamente militar contra o próprio povo.) No âmbito 
de uma tal “oligarquia liberal” (o termo “democracia”, a rigor, é, no mundo de hoje, inapropriado, 
como observou Cornelius Castoriadis52), liberdades formais são regularmente festejadas e confirmadas 
mediante eleições, e direitos civis e políticos se acham legalmente assegurados. Contudo, direitos sociais 
e mesmo alguns direitos humanos bastante básicos são sistematicamente violados no Brasil. A atual onda 
repressiva e as atuais tentativas de cooptação e desmobilização popular por parte do aparelho de Estado 
(no Rio de Janeiro e em outras cidades), com a finalidade de expulsar os pobres das áreas centrais de 
grandes cidades, e tendo como Leitmotiv explícito megaeventos esportivos, se afiguram como evidentes 
exemplos de tais violações.

Considerando a disparidade de meios económicos, propagandísticos e de violência à disposição dos 
contendores, essa luta, que se agudiza na esteira da repressão e das tentativas de desmobilização popu-
lar a serviço da expulsão das populações pobres das áreas centrais, se mostra tremendamente desigual. 
Mas, contra a força dos argumentos, nem sempre o “argumento” da força prospera indefinidamente. 
Vale lembrar do lema aprovado pela Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, no México, em 2007: 
“Nosotros no podemos con sus armas. Ustedes no pueden con nuestras ideas.” Será, entretanto, que te-
remos, no Rio de Janeiro (e, também, em algumas outras cidades brasileiras), de fato, uma repetição da 
violência contra os pobres que se viu na África do Sul, antes e durante a Copa do Mundo de 2010? Pelo 
menos no momento, dado o suporte amplo e acrítico que vem sendo garantido pela grande imprensa e 
pela esmagadora maioria da classe média, a marcha avassaladora do aparelho de Estado, promovendo, 
em conúbio com o capital privado, “revitalizações” e gentrificação, parece impossível de ser detida. 

Imediatamente após o anúncio (em 2009) da vitória do Rio Janeiro na disputa para sediar os Jogos 
Olímpicos de 2016, muitos defensores da moralidade pública e do bem comum começaram a se mobili-
zar para evitar “abusos” – tais como a explosão dos gastos, às expensas do contribuinte, tal como já se 
viu quando dos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Para a classe média e para a mídia 
mainstream, as críticas têm sido temperados de um tal modo que parece que nada existe a recear a não 
ser corrupção, desperdício de dinheiro público e previsíveis situações de ineficiência (ou quiçá colapso) 
infraestrutural durante as Olimpíadas (e a Copa do Mundo). Eles se comportam como se “a cidade” não 
fosse, acima de tudo, a população de baixa renda (trabalhadores, baixa classe media incluída) que com-
preendem a maior parte dos habitantes da cidade. (Souza, Ramos e Moreira, 2009). As favelas têm sido, 
usualmente (mas nem sempre!), toleradas pela classe média do Rio de Janeiro e de outras cidades, mas 
isso porque os seus moradores são úteis – na qualidade de empregados domésticos e trabalhadores as-
salariados em geral (ou mesmo trabalhadores informais53), sem os quais a roda da economia urbana não 
gira. Em contraste, as ocupações de sem-teto têm sido muito menos toleradas, e os sem-teto vêm sendo 
fortemente reprimidos e criminalizados. Todavia, em uma “ordem urbana” que vem sendo implementa-
da para adequar-se à imagem e ao status do Rio de Janeiro como uma orgulhosa “cidade olímpica”, nem 

51  “Subimperialismo” é um termo cunhado pelo cientista social brasileiro Ruy Mauro Marini no início dos anos 70 (ver, por 
exemplo, Marini, 2000: 67–72). O caso brasileiro é particularmente exemplar desse tipo de país: de um lado, estamos falando de um 
dos países socioeconomicamente mais desiguais do mundo; do outro, o tamanho e a complexidade da economia brasileira, a ativa 
participação de firmas brasileiras (da gigante petroleira Petrobras ao Banco do Brasil, passando por empresas de construção civil) 
como investidoras em outros países (especialmente na América Latina e na África), e last but not least as ambições geopolíticas do 
Brasil enquanto uma “potência regional”, realmente parecem justificar o uso desse conceito, na verdade mais atual que nunca.

52  Ver, por exemplo, Castoriadis (1999).
53  Seja aqui lembrado, de Milton Santos, o seu livro O espaço dividido (Santos, 1979), sobre a funcionalidade sistêmica do que 

ele denominava o “circuito inferior da economia urbana”.
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favelas nem (e muito menos) ocupações parecem ter qualquer lugar (a não ser, quando muito, residual e 
“sanitizado”) em espaços tão estratégicos e real ou potencialmente “nobres” como as áreas centrais – no 
caso do Rio de Janeiro, o chamado Centro e, também, a Zona Portuária. 
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Problemas e desafios do “velho centro” de Salvador

Pedro de Almeida Vasconcelos
Universidade Federal da Bahia

Universidade Católica de Salvador

A cidade de Salvador fundada em 1549 por iniciativa da Coroa portuguesa foi capital colonial desde 
sua fundação até 1723. Essa importância política e o papel económico do seu porto levaram à implanta-
ção do conjunto arquitetônico e urbanístico mais importante das capitais brasileiras. A quase totalidade 
desse patrimônio está localizada na área central da cidade. Essa concentração dos principais monumen-
tos civis e religiosos levou a UNESCO, em 1985, a considerar o centro de Salvador como “Patrimônio 
Histórico da Humanidade”.

No Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Salvador, publicado em 1975, foram identificados 
13 monumentos de arquitetura religiosa, 18 de arquitetura civil na área correspondente aos sub-distritos 
e antigas freguesias da Sé e Passo, na Cidade Alta. Nos sub-distritos de Conceição da Praia e Pilar, na 
Cidade Baixa, foram apontados cinco monumentos religiosos e quatro civis, alem de um monumento 
militar. Nas proximidades desses sub-distritos foram ainda mencionados três monumentos religiosos e 
três civis na área de São Bento, sub-distrito de São Pedro e a mesma quantidade no início do sub-distrito 
de Santo Antônio, juntamente com um monumento militar. 

Outro documento mais recente que faz um balanço sobre o patrimônio é o livro sobre o Centro da 
Cultura de Salvador (2006). Na área entre o São Bento (sul do centro histórico) e o Santo Antônio (norte), 
são registrados 22 igrejas e conventos, 16 edifícios patrimoniais, 15 museus, nove fundações, cinco cine-
mas e quatro bibliotecas, o que dá confirma a importância do patrimônio construído no centro histórico 
de Salvador, certamente o mais importante do Brasil.

1. Delimitação do “velho centro”

O velho centro ou centro histórico de Salvador, local inicial da implantação da cidade em 1549, apre-
senta características específicas tendo em vista o caráter defensivo da implantação da cidade em acrópo-
le, o que resultou na dualidade Cidade Baixa (ligada ao porto) e Cidade Alta (onde foram implantadas 
as principais instituições). 

Um problema que se apresenta inicialmente nos estudos dos centros históricos das cidades é a difi-
culdade da definição de seus limites. 

Uma primeira alternativa para Salvador é a de considerar a cidade (inteira) do início século XVII, 
tendo em vista a existência de portas da cidade na época, o que definia o intramuros e o extramuros da 
mesma. Essa alternativa converge, na Cidade Alta, com os limites da freguesia da Sé, instituída em 1551. 
Na Cidade Baixa, a situação é mais complexa, devido ao caráter restrito da área portuária, na época, 
correspondendo a apenas uma rua, embora a Freguesia da Conceição da Praia tenha sido implantada 
em 1623. 

Outra tentativa possível é a de definir o centro histórico pelos territórios das freguesias (e sub-
distritos) correspondentes às áreas de concentração de patrimônio arquitetônico e urbanístico. Nesse 
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caso poderiam ser incluídas as freguesias do Passo (Cidade Alta) e a do Pilar (Cidade Baixa), ambas criada 
em 1718. Essa opção, porém, deixaria “fora” da análise duas áreas importantes, cujas freguesias (e sub-
distritos atuais) contam com territórios bem mais amplos, como a de São Pedro e, sobretudo a de Santo 
Antônio.

Daí a necessidade de realizar dois tipos de análise: enquanto que o exame dos dados censitários 
deva ficar limitado às freguesias (e sub-distritos) escolhidas, a análise da área que concentra os principais 
monumentos poderá extrapolar um pouco as freguesias mencionadas para incluir a área de São Ben-
to, situada além da porta sul da cidade, na freguesia de São Pedro, e o conjunto do Carmo incluído na 
freguesia do Passo (criada em 1718). O bairro de Santo Antonio na freguesia do mesmo nome também 
conta com um casario e igrejas do período colonial.

Milton Santos (1959) na sua tese de doutorado, optou pelo exame de quatro sub-distritos admi-
nistrativos para análise dos dados estatísticos do centro de Salvador: Conceição da Praia e Pilar (Cidade 
Baixa) e Sé e Passo (Cidade Alta). 

No meu livro sobre Salvador (2002) optei pelos sub-distritos (e antigas freguesias) de Conceição da 
Praia, do Pilar e da Sé, para analisar o centro de Salvador. Em ambos os estudos ficaram fora os sub-
distritos de São Pedro e Santo Antonio, além do Passo no meu caso.

No livro organizado por Santos et al. (2010), que traz uma proposta de delimitação dos bairros de 
Salvador, o bairro denominado Centro Histórico corresponde aproximadamente aos sub-distritos da Sé 
e do Passo. O bairro do Comércio, na Cidade Baixa, aparece em separado, correspondendo aproximada-
mente aos sub-distritos de Conceição da Praia e do Pilar.

Diante dessas questões, teremos sempre que nos referir ao espaço que estamos analisando neste 
texto. 

2. Questões demográficas, residenciais e sociais

Como em quase todas as áreas centrais, a tendência geral é de uma diminuição da população, 
sobretudo pelo desenvolvimento das atividades não residenciais. Salvador não é exceção e o declínio 
demográfico foi agravado pelos programas de reformas urbanas realizadas. 

Os dois sub-distritos que compõem a parte principal da Cidade Baixa, Conceição da Praia e Pilar, 
tinham, em conjunto 2.335 habitantes em 1980. Esse número caiu para 1.085 em 1991. Por outro lado, 
houve ainda um acréscimo no ano 2000, para 2.006 habitantes e uma nova queda em 2010, passando 
para 1.816 habitantes. Separando os dois sub-distritos no mesmo ano de 2010, nota-se que a população 
da Conceição da Praia caiu para 497 habitantes, a do Pilar aumentou para 1.319 habitantes, certamente 
resultado de invasões que continuam ocorrendo na encosta que separa as duas partes da cidade.

Quanto a Cidade Alta, a parte mais populosa do centro histórico, o sub-distrito da Sé teve uma 
queda de 9.853 habitantes em 1980 para 6.645 em 1991. No ano 2000 a queda se acentuou para apenas 
1.747 habitantes, e continuou o declínio em 2010 para um total de 1.548 habitantes. A enorme queda 
registrada no período 1991-2000 pode ser parcialmente explicada pela indenização de quase duas mil 
famílias deslocadas para a realização do Projeto do Pelourinho. 

O vizinho sub-distrito do Passo que tinha 4.209 habitantes em 1980, caiu para 2.909 em 1991, con-
tinuou seu declínio demográfico em 2000 para 1.998 habitantes e para 1.674 habitantes em 2010 (Vas-
concelos, 2002; IBGE).

Além do declínio da população houve também um declínio social. A população abastada da área do 
Pelourinho já tinha deixado á área “no terceiro quartel do século” (XIX), se deslocando para os bairros 
ao sul da cidade (Mattos, 1978: 26). Em torno de 1932 as meretrizes da freguesia de São Pedro foram 
deslocadas pela polícia para a área do Maciel, no Pelourinho (p. 33), aumentando o declínio social da 
área. No final dos anos 1950, Milton Santos considerou o Pelourinho como “área de deterioração”. 
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Em 1959 houve uma tentativa fracassada de transferir as prostitutas para a Cidade Baixa, devido à 
reação dos comerciantes e do vigário local (IPAC, 1997: 22 e 37).

Por sugestão da UNESCO foi realizada uma pesquisa sócio-económica em 1967 na área do Pelou-
rinho, do Terreiro de Jesus ao Carmo. Os resultados comprovam o declínio social da área assim como a 
precariedade dos imóveis.

A população estável era estimada em 4.937 pessoas. Foi realizada uma amostragem de 1.000 indiví-
duos e 251 habitações. Das 556 mulheres da amostra, 234 se declararam prostitutas (42%) e 145 domés-
ticas (26%). Dessas prostitutas, 116 eram originárias do interior do estado. Dos 444 homens, 129 foram 
registrados como comerciários (29%) e 52 biscateiros (12%), o que confirma o declínio social da área. 

Um total de 120 homens (27%) estava na faixa de renda de até um salário mínimo, enquanto que 
as mulheres na mesma faixa eram 163 (29,3%). Os adultos do sexo masculino com mais de 59 anos eram 
50 indivíduos (11,8%), mesmo número das mulheres na mesma faixa (9%). Entre os 611 menores de 18 
anos, 54 eram analfabetos (8,8%). 

Uma questão interessante é que 269 homens (60,6%) e 362 mulheres (65,1%) aceitariam o financia-
mento da Prefeitura para mudar de local. 

Quanto aos imóveis, dos 251 prédios, 149 eram sobrados. Do total dos prédios apenas 26 se encon-
travam em boas condições (10%) e 149 estavam em condições precárias (59%) e 18 estavam em ruína 
(7%). Os imóveis alugados eram 140 (56%) e os próprios eram apenas 53 (21%) (IPAC, 1997). O elevado 
número de inquilinos certamente facilitou a remoção dos moradores. Indicadores mais recentes regis-
tram a população que continua na área é de baixa renda, com um importante efetivo de idosos e de 
baixo nível educacional.

No livro organizado por Gottschall e Silvana (2006), a área que vai de Santo Antonio ao São Bento 
contava com 13.529 habitantes no ano 2000. Em área mais restrita do Pelourinho (norte) até a Praça Cas-
tro Alves (sul), o total cai para 2.573 habitantes. Na primeira área 21,5% dos chefes de família recebiam 
até um salário mínimo e 13,9% tinham mais de 60 anos, o dobro da média de Salvador (6,9%). Do total 
de chefes de família, 3,7% eram analfabetos e 20,0% eram analfabetos funcionais, proporções próximas 
da população de renda baixa e analfabeta residindo no centro histórico. 

O estudo coordenado por Santos et al. (2010: 156) confirma que no ano de 2000 dos 2.573 habi-
tantes do bairro do Centro Histórico (que corresponde a área do Pelourinho ao Castro Alves do estudo 
anterior), 22% dos chefes de família estavam na faixa de renda de um a dois salários mínimos. Quanto 
ao bairro do Comércio, na Cidade Baixa, que contava com 2.006 habitantes no mesmo ano, 26,4% dos 
chefes de família tinham renda de 0,5 a um salário mínimo, situação ainda mais precária do que a dos 
habitantes dos bairros da Cidade Alta (Idem: 358).

O processo de gentrification ainda é bastante limitado. Estudo realizado sobre a questão por Ribeiro 
(2011) contabilizou num levantamento de 387 residentes na área do Parque Histórico do Pelourinho, 
apenas 47 estrangeiros e 30 originários de outros estados que optaram por residir, sobretudo no bairro 
de Santo Antonio, área dominantemente residencial, em direção ao norte.

3. Problemas do centro velho de Salvador: destruições e declínio

A área do centro histórico sofreu forte descaracterização e mesmo grandes destruições, tendo em 
vista certo desprezo pelas edificações coloniais, em um primeiro momento, numa tentativa de copiar as 
reformas haussmanianas de Paris, e, em seguida, pelos ideais modernistas.

As reformas dos anos 1910-1920 realizadas pelo governo estadual levaram ao alargamento de ruas, 
a destruição da igreja da Ajuda em 1912, na Cidade Alta, e a realização de aterros e modernização do 
porto na Cidade Baixa (Pinheiro, 2002). Nesse sentido os aterros ampliaram a área central da cidade, mas 
não ampliaram o “centro histórico”. 
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Também em 1912 o centro de Salvador sofreu bombardeio (!) das tropas federais em conflito com o 

governo estadual, a partir dos fortes de São Marcelo (Cidade Baixa), São Pedro (sul) e Barbalho (norte), 

atingindo o palácio do governo, que foi parcialmente incendiado, assim como prédios adjacentes. Em 

1918 os prédios do Palácio do Governo e da Câmara de Vereadores foram descaracterizados com refor-

mas no estilo eclético (Vasconcelos, 2002). 

Mais grave ainda foi a derrubada da catedral da Sé e de dois quarteirões centrais a partir de 1933 

(Peres, 1974), para facilitar o percurso dos bondes [elétricos].

Nos anos 1940 e 1950 foram derrubados e substituídos por prédios modernistas a quase totalidade 

do conjunto dos prédios uniformes datados do século XVIII, localizados em frente aos antigos cais de 

Salvador, anteriores aos aterros do início do século XX. Em paralelo ocorreu a verticalização da Cidade 

Alta, concentrada na parte sul, justamente a mais valorizada e onde se concentrava o comércio de luxo 

da cidade. Foram construídos prédios do jornal A Tarde (1930) de sete andares, o Palace Hotel (1934) e 

o da Secretaria de Agricultura (1936) de oito andares, e na década de 1950 os prédios da A.B.I. (1957), 

Gualberto e Themis (1959) e, sobretudo o edifício Bráulio Xavier, com 16 andares em 1964 (Vasconcelos, 

2003: 116-117). 

Em relatório para a UNESCO em 1967 sobre Salvador, o consultor Michel Parent, denunciou “A des-

truição em marcha do mais precioso conjunto arquitetônico brasileiro”. Lembrou que há 30 anos a cida-

de estava decadente, mais “arquiteturalmente intacta”. Porém, tendo em vista a implantação de “uma 

trintena de blocos medonhos de concreto” considerou que o conjunto já estava desfigurado, e concluiu 

que “A destruição sistemática da velha Salvador já começou” (IPAC, 1997: 12-13).

Nos finais dos anos 1960 os prédios da Imprensa Oficial e da Biblioteca Pública, datados do início 

do século XX e situados na Praça Municipal, foram derrubados. Nos anos 1970, foi construído prédio 

“provisório”, de estrutura de metal e vidro, para funcionamento da Prefeitura de Salvador, na área dos 

prédios derrubados. A praça municipal ficou composta pelo prédio da Câmara renascentista (conforme 

reforma de 1968), do eclético Palácio do Governo (que mudou de função) e do moderno prédio da Pre-

feitura Municipal. 

As reformas e posterior verticalização levaram a destruição de quase metade do patrimônio predial 

da parte sul do centro histórico de Salvador. De fato, havia um “outro Pelourinho” que foi completa-

mente destruído, cujos prédios do período colonial foram substituídos por prédios ecléticos e modernis-

tas e pela abertura da nova Praça da Sé. 

Até os anos 1950 o centro de Salvador era único: o comércio mais importante da cidade estava 

situado na rua Chile e tinha sua continuidade na avenida Sete de Setembro, em direção sul, no sub-

distrito de São Pedro. Milton Santos classificava essas áreas como de “Comércio de luxo” (1959). O centro 

concentrava os principais equipamentos urbanos e as principais atividades terciárias. Todas as linhas de 

transporte coletivo (bondes [elétricos] e ônibus) eram originadas no centro, local onde a população tra-

balhava, fazia compras e realizava outras atividades.

O declínio económico do centro histórico e do centro tradicional se acentuou a partir dos anos 1970, 

por vários fatores:

– pela transferência das atividades governamentais do estado para o Centro Administrativo da 

Bahia, construído em meados dos anos 1970, nas margens da nova avenida Paralela, que liga a 

cidade ao aeroporto;

– pela concorrência com os novos shoppings centers, sendo o primeiro, o Iguatemi, implantado em 

1975. Resultou no declínio e na popularização do comércio (rua Chile; Praça da Sé), tendo em 

vista também as dificuldades de estacionamento e a ausência de transporte de massa na cidade. 

Além do comércio, outros equipamentos como cinemas foram implantados nos shoppings;
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– pela queda do transporte marítimo de passageiros e mercadorias, com a construção do porto de 
Aratu em município da região metropolitana e declínio do comércio atacadista central, agora 
vinculado ao principal acesso rodoviário da cidade (BR-324);

– pela transferência das atividades financeiras (bancos) do Comércio, Cidade Baixa, para novas 
centralidades em torno do Iguatemi (Vasconcelos, 2002: 384). 

4. Política urbana e urbanismo

Nos anos 1940 dominavam as idéias modernistas. No artigo do engenheiro Américo Simas, “Suges-
tões para a organização do Plano Diretor da Cidade Salvador”, em que está contida “uma proposta de 
luta por uma cidade higiênica, artística e pitoresca, com ruas largas e grandes parques [...]”. O autor 
propõe o alargamento de ruas, como a de São Francisco no Pelourinho, a construção de viadutos, como 
um que ligaria a referida rua com a rua da Independência atravessando a Baixa dos Sapateiros (1942: 
128 e 130) e outro, mais grave, que ligaria o alto do Pelourinho ao alto de Santo Antônio (1942: 132), 
assim como a implantação de 25 “arranha céos na encosta, ligando a baixa a cidade alta, com cerca de 
20 pavimentos [...]” (1942: 137-138). 

Essas ideias progressistas também aparecem no pioneiro plano elaborado pelo Escritório de Plane-
jamento da Cidade do Salvador – EPUCS, nos anos de 1943 a 1937. Na exposição do plano em 1945, foi 
apresentado o seguinte texto:

[...] História de uma cidade não se retrata na trama [...] inexpressiva de suas velhas ruas, nem na 
massa heterogênea incaracterística dos prédios que as bordam, mas nas estruturas e momentos ar-
quitetônicos que lhe balisam as etapas do caminho percorrido. Mais vale realçar esses verdadeiros 
marcos do Passado, do que conservar [...] estruturas anti-higiênicas e anti-estéticas [...] pelo ambien-
te execrável que oferecem aos que nela vivem e trabalham. (1976a: 102).

De fato, o plano do EPUCS considerava o centro da cidade como único, baseado em um modelo for-
mado por vias radiais, circuitos de vale e circuitos de cumeadas. Na Base Comum de Tráfego do referido 
modelo há uma proposta de penetração viária entre o Largo de São Bento (sul) em direção ao Terreiro de 
Jesus (norte), com previsão de construção de túneis e viadutos (Idem: 102-103) em pleno centro histórico. 
O Esquema de Zoneamento para a Zona Central, prancha 28, mostra uma continuidade da referida pe-
netração viária pelo Pelourinho. O Estudo de Base, na prancha 53, confirma a proposta de implantação 
de via com seis faixas, ladeada por prédios modernistas com pilotis. As pranchas 51 e 55 trazem também 
a proposta de implantação de prédios modernistas em torno da Praça Castro Alves (sul) (1976b). Feliz-
mente essas obras não foram realizadas.

No EPUCS a Cidade Baixa aparece como “zona comercial e portuária” e a Cidade Alta como “zona 
administrativa”. No zoneamento a Cidade Baixa é definida como “zona comercial grossista” e o bairro 
da Sé e adjacências como “zona comercial varejista”. No Decreto Lei 701, de 1948, que deu respaldo 
legal ao plano, a cidade foi dividida em 12 setores. O setor central que compreende a “colina histórica 
da Sé” foi destinado a conter o centro cívico e administrativo da cidade, assim como as associações civis 
e religiosas e instituições culturais. Era também o espaço central do tráfego, do comércio retalhista e de 
prestação de serviços (1976a: 93).

Por sugestão de Missão da UNESCO foi criada a Fundação de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
pela Lei 2464 de 1967, e foram efetuados levantamentos sócio-económico e predial da área do Pelouri-
nho (Mattos, 1978: 151), já comentados.

Em 1987 pelo Decreto 7.984 foi estabelecido o Parque Histórico do Pelourinho, envolvendo o centro 
original e sua periferia histórica, segundo Ribeiro (2011).
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As reformas do Pelourinho foram iniciativas do governo do estado da Bahia, devido à carência de 
recursos municipais. Iniciadas em 1992, teve em 1993 a 1ª etapa concluída com 89 imóveis recuperados. 
Em 1994 foram concluídas quatro etapas, totalizando 334 imóveis, num conjunto de 16 quarteirões. Con-
forme já informado, com o programa da reforma do Pelourinho 1.967 famílias foram indenizadas, rece-
bendo um total de 1.850.000 dólares. O custo total foi de 23 milhões de dólares (IPAC, 1995). As reformas 
resultaram em um processo parcial de gentrification, com substituição de moradores por atividades co-
merciais e de serviços, como bares e restaurantes. Dois estacionamentos rotativos foram construídos, um 
dos quais com 120 vagas. A área contava ainda no final dos anos 1990 com dois teatros, cinco cinemas e 
14 restaurantes (Vasconcelos, 2002). 

Os resultados, positivos por um lado, tendo em vista a recuperação de prédios em estado precário e 
em ruína, por outro lado, a área do Pelourinho foi transformada em uma espécie de “Parque temático 
colonial”, com a pintura dos prédios com cores fortes, abertura de praças nos locais de antigos quintais 
e implantação de infraestrutura moderna (esgotos e fiação subterrânea). Milton Santos chamou esse 
processo de “rejuvenescimento parcial do centro velho adaptado às exigências do turismo e dos turistas” 
(Santos, 1995: 17). 

Quanto ao planejamento municipal, segundo o contestado PDDU de 2008, Salvador conta agora 
com três centros: o Centro Municipal Tradicional – C.M.T. (que inclui o Centro Histórico de Salvador) e 
mais dois “centros municipais”: o C. M. de Camaragipe – C.M.C. e o Centro Municipal de Retiro-Acesso 
Norte. 

No Glossário o Centro Histórico de Salvador é definido como “subespaço do Centro Municipal Tradi-
cional ocupado pelo conjunto urbano-arquitetônico reconhecido pelo IPHAN e pela UNESCO, respectiva-
mente, como patrimônio da União e da Humanidade, em razão do seu grande valor histórico-cultural” 
(SALVADOR, 2008: 201).

O C.M.T. é considerado como “espaço simbólico e material dos principais relações de centralidade do 
município [...]”; enquanto que o C.M.C. já corresponde “ao principal centro de negócios do município” 
(Art. 171). Os centros mencionados estão incluídos no zoneamento municipal dentro das Zonas de Uso 
Não-Residenciais.

As diretrizes para o C.M.T. visam fortalecê-lo como espaço de centralidade municipal; reverter á ten-
dência de decréscimo populacional e elaborar um Plano Urbanístico (Art. 172). A área central também é 
considerada como Área de Proteção Cultural e Paisagística (Art. 229). O coeficiente de aproveitamento 
definido é de 1,00 e o coeficiente de aproveitamento máximo é o de 1,50 (p. 212).

Outro critério espacial é o de Região Administrativa: a R.A. I que inclui o centro histórico, mas é 
muito ampla: com 698 hectares e uma população de 85.544 habitantes no ano 2000 (p. 227), extrapola 
em muito o centro histórico. 

Diante dos escassos recursos municipais as intenções indicadas no plano não foram concretizadas. 
Por outro lado, há o receio, de alterações nas legislações aprovadas, para ampliação de atividades imobi-
liárias ou voltadas para o turismo, como empreendimentos que discutíveis como, por exemplo, o projeto 
do hotel Hilton, que seria implantado na Cidade Baixa e que previa ultrapassar em altura o gabarito que 
protege a visão da Cidade Alta. 

5. Questões económicas e papel do turismo

Com o declínio do comércio central, e mesmo o deslocamento do comércio popular para outras 
áreas (avenida Sete de Setembro e Baixa dos Sapateiros), o centro histórico de Salvador depende sobre-
tudo do comércio e atividades de serviço voltados para o turismo, sobretudo lojas, bares, restaurantes e 
pousadas. 
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Há uma descontinuidade das prioridades governamentais. A sustentação de atividades culturais vi-
sando dar certo dinamismo ao centro histórico, sobretudo ao Pelourinho, tem diminuído, tendo em vista 
as prioridades do atual governo estadual pela interiorização de programas culturais em detrimento da 
capital.

Os novos investimentos imobiliários estão previstos nas periferias do centro histórico propriamente 
dito, ou seja, no bairro de Santo Antonio (ao norte) e na área de Santa Tereza (ao sul). 

Os projetos de reforma urbana visaram, sobretudo, além da recuperação do patrimônio ameaçado 
pela decadência da área central, uma oferta de atividades voltadas ao turismo. Além da reforma do 
conjunto predial iniciada nos aos 1990, algumas igrejas foram recuperadas, mas outras ainda sofrem 
processos de deterioração. 

De fato, os principais prédios religiosos estão situados no centro histórico de Salvador: a atual Ca-
tedral (antiga igreja dos jesuítas), a igreja e o convento de São Francisco (com rica talha dourada no 
seu interior), as igrejas da Ordem Terceira de São Francisco (com fachada talhada na pedra), de São 
Domingos, da Misericórdia, de São Pedro dos Clérigos e do Rosário do Pelourinho (a mais importante 
confraria negra), todas situadas no sub-distrito da Sé. O vizinho sub-distrito do Passo conta com a igreja 
e o convento do Carmo (parcialmente transformado em hotel), as igrejas da Ordem Terceira do Carmo, 
a do Boqueirão e a matriz do Passo (Vasconcelos, 2002). 

Nas proximidades do centro histórico restrito, lado sul, estão localizados o Mosteiro de São Bento e 
o antigo convento de Santa Tereza, transformado em museu de arte sacra. Na Cidade Baixa está situada 
a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Além do patrimônio religioso, o centro histórico conta com prédios civis importantes como a Câmara 
dos Vereadores, solares e sobrados, alguns transformados em museus. Na Cidade Baixa ainda se desta-
cam o Mercado Modelo, local de interesse turístico, o prédio da Associação Comercial e o forte circular 
de São Marcelo.

Por outro lado, problemas permanecem como as questões de limpeza e, sobretudo, de segurança 
para os turistas e moradores, como a ocorrência de assaltos e mesmo de mortes de visitantes.

6. Dinâmicas recentes e desafios do centro velho de Salvador

As reformas do Pelourinho, na Cidade Alta, realizadas a partir dos anos 1990 levaram a novos in-
vestimentos no centro histórico na reforma dos prédios e na infra estruturação do bairro, mas também 
esvaziaram parte da população da área central.

Na Cidade Baixa novos investimentos foram realizados: nova marina; antigos trapiches transforma-
dos em restaurantes, prédios de estacionamento. Foram implantadas faculdades privadas e órgãos da 
Justiça do trabalho, ocupando prédios ociosos e dando um novo dinamismo a Cidade Baixa. 

Fica o desafio: como manter o centro histórico vivo sem uma maior acessibilidade (ausência de trans-
porte de massa), com estacionamentos restritos e com ausência de ruas de pedestres? O metrô, cujas 
obras foram iniciadas em 1999, até a presente data (2012) só tem uma linha de seis quilômetros constru-
ída, mas ainda não entrou em funcionamento. O próprio metrô tem seu início da área da Lapa/Piedade, 
não atingindo o centro histórico da cidade. Por outro lado, algumas ruas do Pelourinho tiveram o acesso 
de veículos limitado ou bloqueado.

7. Conclusões

A cidade era monocêntrica e contava com um conjunto arquitetônico e urbanístico na sua área cen-
tral, originário do período colonial português. No período republicano (após 1899) o centro da cidade 
sofreu o impacto das reformas urbanas e da preferência pela arquitetura eclética de inspiração francesa. 
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Em seguida o centro sofreu o impacto do descaso e abandono dos prédios antigos e os resultados da 
preferência por prédios elevados e de arquitetura modernista. 

Mais recentemente a cidade tornou-se policêntrica, seguindo um modelo urbano norte-americano, 
sobretudo com o impacto dos shoppings centers, apoiado num sistema viário baseado no automóvel. 
Numa cidade com poucos recursos, sem transporte de massa e com uma população majoritariamente 
pobre, a situação tornou-se crítica.

O papel dos shoppings centers no declínio dos centros ficou bem claro no texto clássico de Ryb-
czynski (1996), tendo como fundo as cidades norte-americanas. 

No caso de Salvador, além dos shoppings é necessário adicionar o papel do Estado, na transferência 
do centro das atividades governamentais, assim como a implantação de prédios empresariais nas novas 
centralidades em torno do Iguatemi e nos novos eixos. As instituições bancárias e financeiras seguiram 
o mesmo movimento.

Um contraponto pode ser oferecido com o exemplo de Lisboa: apesar da topografia acidentada, 
das ruas estreitas, dos prédios antigos e da popularização parcial de sua área central, em parte devido 
à presença de imigrantes de suas ex-colônias, a boa acessibilidade (metrô com escadas rolantes; bondes 
[elétricos] antigos e modernos; ônibus comuns e elétricos; trens [comboios]), a existência de ruas de pe-
destres, juntamente com investimentos públicos e privados nas áreas centrais, como a implantação de 
lojas de departamento (ex. FNAC) e de comércio de luxo, permitiram a manutenção de certa vitalidade 
na área central, apesar da existência de shoppings centers em outras partes da cidade. As reformas do 
porto de Lisboa também são exemplares.

Salvador não é capital nacional como Lisboa. Não conta com muitos recursos, tendo em vista a 
implantação das novas indústrias nos territórios dos municípios vizinhos, e sua população é majoritaria-
mente pobre. Mas há muitos estudos e projetos para o Centro de Salvador: falta ação. Recursos privados 
e do governo federal poderiam ser atraídos para o centro de Salvador, assim como para a reforma do 
porto ou para o transporte náutico (projeto interrompido), alem da tentativa de manutenção e conser-
vação do patrimônio histórico. 

Porém o mais grave é a mudança de modo de vida da classe média brasileira, na medida em que se 
preferiu o american way of life, com alguma adaptação como a opção por residir em prédios de aparta-
mento ou em residências particulares na orla atlântica; pela opção pelo rodoviarismo e pelo automóvel 
particular; pelos centros comerciais e hipermercados, com o abandono do centro histórico, transformado 
em um parque temático colonial para ser visitado pelos turistas nacionais e internacionais. 
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Metamorfoses do centro da metrópole de São Paulo

Ana Fani Alessandri Carlos
Universidade de São Paulo

A análise da cidade – objeto interdisciplinar – desafia nossa compreensão do mundo moderno. Obra 
civilizatória, a cidade reúne, de forma justaposta, as condições de realização da história, como centra-
lidade espacial e social dotada de um centro material e simbólico. No plano conceitual, a cidade pode 
ser entendida como categoria trans-histórica, o que coloca o desafio de estabelecer, na longa duração, 
aquilo que a define em cada momento, e em todos eles, o que surge indistintamente.

Nesta perspectiva, é possível constatar que a cidade – em si – é um fenômeno sócio-espacial54 que 
reúne, agrega, atrai não somente um conjunto de atividades, mas, principalmente, um conjunto de 
indivíduos que realizam uma história particular através da relação que mantêm com “o outro”, me-
diada por relações sociais da troca concretizadas em espaços-tempos definidos pela ação, a qual cria, 
incessantemente, novas possibilidades. Tal relação se concretiza pelo uso desse espaço como momento 
necessário da produção social. Reunião simultânea e justaposta de lugares públicos e privados, a pro-
dução do espaço urbano revela um centro e tem por conteúdo a centralidade. Enquanto centralidade 
ela traz implícita uma hierarquia espacial – intra e interurbana. No plano da cidade, a produção de seu 
espaço aponta contradições entre centro e periferia, entre sua concentração e consequente dispersão. 
No plano da vida, a centralidade denota reunião/encontro no espaço público: a) como aquele da esfera 
pública; b) aquele do tempo do ócio, portanto uma dimensão lúdica da vida; c) aquele da subversão; e 
d) aquele do acontecimento, do inesperado, o que configura o centro como lugar de encontro/desen-
contro/espontaneidade.

A história da produção da cidade mostra que o homem precisa se apropriar de um espaço para a 
realização de sua vida, uma vez que é um ser social por excelência. Sem essa apropriação, a sociabilidade 
e as relações com o outro não se concretizam e a cidade não se realiza. Trata-se, porém, de uma experi-
ência socializante que entra em contradição com sua transformação em fonte de provação sob a forma 
de segregação sócio-espacial. 

A centralidade pode ser abordada em dois níveis, nomeadamente: a) a cidade como centralidade e 
b) a cidade como detentora de um centro.

Na primeira condição, a cidade domina um amplo espaço e traz como um de seus conteúdos as 
relações de poder, em que a monumentalidade surge como sua expressão espacial. A centralidade tam-
bém traz como significado a hierarquização dos lugares numa totalidade mais ampla que a da cidade. 
A partir dela constitui-se um processo de regionalização como momento da divisão espacial do trabalho 
e como centro da vida urbana, que implode padrões rurais em seu desenvolvimento. São Paulo, por 
exemplo, configura-se no território brasileiro como uma metrópole nacional e centro da economia do 
país. Reúne 38% das 100 maiores empresas privadas de capital nacional; 63 % dos grupos internacionais 
instalados no Brasil; 17 dos 20 maiores bancos; 8 das 10 maiores corretoras de valores; metade das 200 

54  Optamos por utilizar a grafia “sócio-espacial”, em detrimento da norma ortográfica, por entendermos que dessa forma o 
conceito abarca as duas esferas simultaneamente.
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empresas de tecnologia; 22 Centros de Educação tecnológicos, a maior Bolsa de Valores da América do 
Sul; a sexta maior Bolsa de Mercadorias e Futuros em volume de negócios; 1.769 estabelecimentos de 
saúde, 40 hospitais públicos; 61 hospitais particulares. São Paulo é também o principal polo turístico do 
Brasil voltado aos negócios: recebeu 11,7 milhões de turistas em 2010, dos quais 56 % atraídos pelos 
negócios.55 

Já na segunda condição, os conteúdos do centro evidenciam o que coexiste em simultaneidade, ape-
lando à coerência e coesão e aproximando homens, ações e coisas; poder político, económico, social, sen-
do ponto de atração da história materializada no tempo em suas formas materiais. Um lugar apropriado 
visando à reprodução da vida – espaço-tempo da realização de uma prática urbana enquanto centro da 
vida concreta e simbólica. Nessa medida, a cidade como detentora de um centro é, portanto, também a 
expressão de uma sociedade extremamente desigual.

Em ambas as dimensões a centralidade é condensadora de atividades e de infraestrutura de todos 
os tipos, bem como reunião centrípeta de diferentes fluxos. A centralidade (seu conteúdo se transforma 
ao longo da história urbana, enquanto processo) expande-se, movendo-se espacialmente do centro em 
direção a outros lugares da cidade, fato que se realiza através da expansão do tecido urbano, apesar de 
não se reproduzir com os mesmos conteúdos nos outros centros. 

Centralidade (como processo) e centro (como materialidade concreta das ações e da realização da 
vida urbana) manifestam, portanto, o sentido da cidade num conjunto mais amplo e complexo, o qual 
envolve a totalidade da produção do espaço do território nacional/internacional. É esse raciocínio que 
fundamenta a explicação das transformações atuais no centro da metrópole paulistana.

1. A transformação contemporânea

A mundialização vem impondo a união dos espaços-tempos e da vida numa mesma lógica. Nesse 
movimento, as transformações das cidades (de sua centralidade) e de seus centros tendem ao idêntico. 
Elas exibem, no processo, a necessidade de uma maior intervenção da gestão pública no espaço urbano, 
direcionando e criando a infraestrutura necessária ao novo estágio da acumulação capitalista, no qual o 
espaço assume papel central.

Desta forma o processo de reprodução do espaço urbano brasileiro aponta uma dinâmica global 
de acumulação de capital com estratégias político-espaciais que, ao visarem ao processo de acumula-
ção, fazem a produção da cidade entrar no circuito da produção de mercadorias. Do ponto de vista da 
centralidade, a produção do espaço da metrópole paulistana, ao longo de sua história, traz mudanças 
importantes. Em primeiro lugar a expansão do tecido urbano engloba subcentros que dividem com o 
centro histórico a capacidade da reunião das atividades constitutivas da vida urbana em sociedade, sob 
a égide do capital industrial. 

 Se, como afirma André56, o centro é “por sua posição geográfica no entrecruzamento de todos os 
caminhos, aquele que dá vocação à reunião de serviços e equipamentos onde se representam os valores 
comuns da cidade”, o centro de São Paulo hoje57 declara os valores de uma sociedade do consumo, na 
qual a cidadania se exerce como realização do homem como consumidor de bens e serviços e na qual 
as reformas urbanas revelam o encontro de interesses entre os setores económicos e aqueles do capital, 
ambos entrelaçados contra o social.

55  Dados da Secretaria de Turismo de São Paulo para 2010.
56  André (1994: 9-10). 
57  A região central da metrópole de 10.886.518 habitantes é composta pela Administração Regional da Sé – sendo a Sé um 

pequeno núcleo histórico onde nasceu a cidade – e de vários distritos como extravasamento natural deste nó, formando uma densa 
área que congrega uma população residente de 431.106 pessoas para o ano de 2010.
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Essa transformação de forma descontínua no tempo e no espaço pode ser explicitada, do ponto de 
vista da produção do espaço urbano, por três períodos: a) valorização do espaço do centro histórico; b) 
sua desvalorização provocada pela deterioração resultante da migração de atividades económicas para 
outros subcentros e da mudança do perfil populacional de renda – a classe de alto poder aquisitivo o 
abandona, abrindo espaço para a ocupação de baixa renda. Se o centro concentra o maior número de 
edifícios de escritórios da metrópole, sua saturação tanto para renovação, quanto para construção de 
novos edifícios, é indiscutível. Com isso, a região do centro vai apresentando tendência à perda de parti-
cipação em detrimento destas novas áreas. E, c) sua re-valorização no século XXI através de um processo 
de revitalização urbana promovido pela prefeitura da Cidade.58

Podemos diferenciar dois momentos da constituição da policentralidade urbana. 
O primeiro como movimento de expansão do tecido urbano, o que se dá com a incorporação de pe-

quenos centros comerciais e de serviços que constituíam uma área urbana dispersa. No caso paulistano, 
a constituição de uma metrópole polinucleada é produto de dois fatores.

Primeiramente é a extensão do tecido urbano que vai incorporando lugares à sua estrutura, apon-
tando conteúdos diferenciados. O movimento da urbanização, contempla de um lado a explosão da 
cidade (a centralidade se expande contiguamente ou de forma descontínua no espaço urbano). De outro 
lado os conteúdos da centralidade histórica implodem pela saturação daquilo que ela reúne. Implosão/
explosão redefinem o espaço urbano sinalizando o movimento no qual as atividades localizadas no espa-
ço, ao ganhar novos conteúdos, deslocam-se a partir do centro. Mas enquanto o chamado “centro histó-
rico” guarda um conteúdo que o diferencia dos outros (pela densidade e expressividade das atividades 
ali reunidas) os centros que vão compondo a polinucleação são lugares monofuncionais, com reunião 
de atividades comerciais (que, de certa forma, tem uma localização ubíqua) e serviços descentralizados, 
destituídos de sentido como articulador da vida urbana do ponto de vista da constituição de uma iden-
tidade metropolitana. 

A expansão do tecido urbano incorpora pequenos centros comerciais e de serviços que constituíam 
uma área urbana dispersa. Esse movimento criou uma área de 355 km em 1952, 1.370 em 1980, até 
atingir os quase 1.600 km nos dias de hoje. Tal expansão se impõe pela reunião de pequenos centros 
dispersos que correspondiam a nós nas estações ferroviárias, por exemplo. São pequenos centros espe-
cializados, monofuncionais em tamanho e importância menor que a área central da metrópole, mas, 
que atendia, do ponto de vista dos serviço, a população sem a longa migração centro-periferia. Caso de 
Pinheiros (oeste), Perus, Nossa Senhora do Ó (ao noroeste), Santo Amaro (ao sul).

Em seguida, verificamos a constituição da policentralidade urbana como movimento de expansão 
da centralidade como constituidora de um eixo empresarial/comercial, o que ocorre em dois momentos 
importantes, notadamente nos anos 70 em direção à região da Paulista e nos anos 90/2000 no sudoeste. 
Esse processo, todavia, se acompanha de um movimento do setor imobiliário e suas alianças com o poder 
político. Assim, de área valorizada a reprodução continuada do centro histórico gera o seu negativo, que 
é um processo de desvalorização deste espaço no âmbito da sociedade59.

O segundo momento refere-se à expansão espacial contígua da centralidade como extravasamento 
pela reunião. Essa será constituidora de um eixo moderno em São Paulo de expansão da metrópole no 
movimento de passagem da hegemonia da capital industrial ao financeiro. Portanto, temos um movimen-
to de centralização-dispersão, diferenciado da expansão da centralidade como extravasamento do centro 
englobando áreas contíguas. O extravasamento dos limites espaciais aparece como consequência de políti-
cas espaciais urbanas, no movimento de reprodução da metrópole – caso da criação do eixo comercial e de 
serviços modernos no setor sudoeste da metrópole. Ambos os movimentos apontam para o fato de que os 

58  Essa tríade revela, portanto, a descontinuidade espaço-temporal contida no movimento da reprodução do espaço urbano.
59  Apesar de não se constatar um movimento linear que vai da valorização à desvalorização no tempo e no espaço.
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sentidos /conteúdos do centro dizem respeito à centralidade que se constitui como movimento/momento 

do processo constitutivo do espaço metropolitano – em seu movimento de reprodução.

No século XXI as mudanças nos conteúdos e formas da centralidade urbana evidenciam a concreti-

zação de um urbanismo voltado à criação das condições necessárias à realização da acumulação em que 

a cidade se reproduz como um “negócio”; isto é, tais condições assumem uma função económica onde 

os investimentos pretendem efetivar o lucro. 

Atualmente a crise da reprodução económica localiza novos desafios e obriga o capital a migrar 

para outras atividades mais rentáveis, exigindo a flexibilidade dos investimentos em função da crescen-

te competitividade internacional e da queda da taxa de lucro, em sua busca incessante de valorização. 

O foco dessa acumulação, desloca-se para o espaço60, que assume um novo papel na economia como ca-

minho que possibilita a extensão do valor de troca. O movimento da acumulação exige uma estratégia 

que se sintetiza nas ações que orientam as operações de renovação urbana que ocorrem principalmente 

no centro da metrópole em função dos conteúdos de sua centralidade simbólica: a reprodução do es-

paço do centro histórico da metrópole apresenta um movimento característico de outras metrópoles, 

sua inserção no processo de acumulação do capital, através da ação do Estado face a uma economia 

em crise.

Em transformação, o espaço e o tempo urbanos se modificam, impondo outra urbanidade através 

de uma racionalidade (organizadora e operacional) que envolve o nível da gestão do espaço, propician-

do a expansão espacial do valor de troca pela mercantilização do espaço. A generalização do valor de 

troca no espaço, englobando-o ao mundo da mercadoria (na condição de mercadoria), aparece como 

possibilidade de realização do espaço urbano, como consumo produtivo. O espaço nesta condição se 

reproduz enquanto mercadoria ora sob a forma de áreas incorporáveis para a construção de prédios de 

escritórios, ora através da refuncionalização de prédios, a partir das necessidades de crescimento do mer-

cado imobiliário e da extensão de um novo setor económico: o turismo de negócios que torna São Paulo 

o destino primeiro de todo o fluxo turístico do território nacional. Ambos os processos são impostos pela 

financeirização da economia.

De um lado o setor imobiliário, para continuar se reproduzindo, necessita sempre de novas estraté-

gias capazes de permitir sua reprodução; de outro o setor produtivo vê-se diante de novas necessidades 

quanto ao espaço construído, mas ambos necessitam de uma infraestrutura moderna para sua efetivação. 

As áreas centrais se esgotam enquanto oportunidade de negócios na metrópole, produzindo a raridade 

do espaço. Todavia o centro histórico tem uma qualidade que o diferencia de outras centralidades, que é 

a marca de sua ocupação original passível de ser reconvertida em nova fonte de lucro. A interferência da 

Prefeitura da Cidade cria as condições desta reprodução ao permitir a mudança da lei de zoneamento. 

Tal mudança possibilita remembramentos espaciais, permitindo o aumento do coeficiente edificável e 

criando um discurso em que o “interesse público“ cria a representação necessária para a transformação, 

o que dissimula os conflitos de interesses. 

Para esta operação lucrativa é necessária a expulsão dos camelôs da área central, bem como da 

população de baixa renda, criando áreas incorporáveis para o mercado imobiliário e revitalizando cons-

truções de “interesse histórico” para o mercado turístico61 nascente.

60  Num determinado momento, o espaço foi responsável pela fixidez do capital-dinheiro, mas atualmente pode ser desmo-
bilizado, isto é, ganha mobilidade com a estratégia do capital financeiro aplicado na produção dos edifícios corporativos voltados 
aos novos setores da economia. Ao deixar de comprar o imóvel onde desenvolve sua atividade em função da necessidade de di-
minuição dos custos de produção, tais setores têm como saída o aluguel do imóvel. Esse aluguel vai remunerar o setor financeiro, 
diminuindo o tempo de giro do capital. 

61  O processo de mercantilização do espaço, enquanto condição da reprodução do capital, só pode se realizar, num determi-
nado momento do processo de urbanização, pela mediação do Estado; momento em que a expansão se depara com a raridade do 
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2. Os novos conteúdos do centro histórico

A metrópole em transformação se expressa na vida cotidiana pela contradição: a) entre o uso (dos 

espaços e lugares de realização da vida humana) e a troca (a cidade produzida enquanto mercadoria 

que faz com que todos os acessos aos lugares de realização da vida estejam submetidos ao mercado, 

indicando o dinheiro como mediação necessária); b) entre o que persiste (a história acumulada nas for-

mas urbanas como momentos de uma produção social que funda a identidade que sustenta a memória 

da sociedade) e o que se transforma (muitas vezes radicalmente, fazendo implodir os referencias que 

sustentam a vida). Tais processos são percebidos na área central de forma mais clara.

No centro antigo a desvalorização a partir de um processo de deterioração revelou o movimento 

de saída de uma classe de poder aquisitivo alto e sua reocupação por uma classe de renda mais baixa. 

Ao mesmo tempo registrou a migração de atividades que acompanham este movimento populacional. 

Hoje, criou-se a necessidade da reconstrução e refuncionalização das áreas centrais deterioradas, da 

morfologia do lugar e da sua arquitetura. Nesta ação o centro redefine-se como simulacro da história, 

em que o álibi da cultura orienta o processo de revalorização sob a política da renovação urbana, que 

submete os usos do espaço ao mundo da mercadoria e seus acessos à realização da acumulação através 

da propriedade privada da riqueza.

A criação dos simulacros realiza o espaço amnésico pelo esvaziamento do centro como lugar da so-

ciabilidade possível. Marcado pela normatização e dissipação dos espaços públicos, pela circunscrição da 

vida ao espaço privado ou aos espaços “higienizados”, tais como os lugares de compra, o centro esvazia-

se de conteúdo social. 

3. O uso do espaço público 

Apesar de re-valorizado, o espaço público se deteriora e a vida no centro adquire o ritmo do tra-

balho. Normatizados, esses espaços vêm gradualmente perdendo o sentido último do público. A partir 

de gradeamentos, fechamentos, e privatizações a esfera pública definha. O “modo como se usa” e que 

tipo de prática social este usos compõem apontam uma nova urbanidade mediada pela mercadoria; 

momento da instrumentalização dos lugares da metrópole. Isto é, o uso/acesso do/ao centro realiza ma-

terialmente a lógica da reprodução da metrópole como aquela dos negócios, em que o espaço assume 

um papel central na valorização do valor. Portanto, as transformações no centro se inserem no conjunto 

de transformações da metrópole.

O centro como o lugar de concentração de infraestrutura e de centralização de capital acumulado, 

apesar de deteriorado, aparece como oportunidade de negócio ao setor privado da economia, que des-

ponta com a realização das parcerias público/privadas no processo de renovação deste. Essa aproximação 

sedimenta o mercado imobiliário, através de parcerias e projetos imobiliários altamente rentáveis. Para 

isso, é preciso dominar o espaço público, prepará-lo para novas funções, reorientar o trânsito de pessoas 

e mercadorias, o que torna a área do centro histórico um campo de batalha. A polícia, com ordens da 

prefeitura, vem expulsando o comércio ambulante – mesmo o regularizado. Este se move pelas áreas, 

muda seus horários, isto é, aparece no centro, nos horários noturnos, quando a polícia já não o persegue. 

Uma área de venda de crack criada numa zona de população de baixa renda no centro é outra praça 

de guerra. Para atrair investidores é preciso limpar o centro, jogando a sujeira para baixo do tapete. 

espaço – mercadoria (enquanto condição de produção). Com isso, através de mecanismos de gestão, o Estado interfere na repro-
dução espacial, não apenas redefinindo usos e função do espaço, mas alterando, substancialmente, a prática espaço-temporal.
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Quarteirões são demolidos para dar espaço a atividades culturais projetadas por notáveis escritórios de 

arquitetura a preços vultosos. 

O dinheiro público subsidia o setor privado financiando a construção/renovação da infraestrutura, 

arcando com a realização dos projetos culturais. As ações visam, segundo palavras dos gestores, a dar 

“mais vida àquela região que ficou 30 anos abandonada pela municipalidade e com os melhores equi-

pamentos culturais do Brasil em seu entorno e com uma capacidade económica forte e expressiva”62. As 

operações urbanas63 revitalizam, por outro lado, um capital fixado nesta área, o qual se deteriorou junto 

com o centro, mas, continuou marcando presença e sendo passível de reatualização diante da necessi-

dade de planejar a revitalização/reestruturação de lugares. Consequência direta desta intervenção é a 

destruição dos referenciais urbanos pelo “processo autofágico” que essas revitalizações impõem sob o 

signo do moderno. É um fato a demolição dos lugares familiares para a produção de novas formas urba-

nas, e renovações arquitetônicas, cada vez mais referenciadas num modelo abstrato global, aprofundam 

a segregação sócio-espacial.

4. A reprodução do centro na esteira dos negócios internacionais

A grandiosa concentração metropolitana pode ser inicialmente constatada pela evolução popula-

cional que tem na virada do século XIX, particularmente na década de 1890, uma escalada (descontínua, 

no tempo e no espaço) importante subsumida ao desenvolvimento industrial que faz com que a cidade 

passe de 2. 151 313 habitantes em 1950 para 11. 253 503 habitantes em 2010, com uma mancha urbana 

que contempla quase 1.600, km². Mas se seu centro histórico acompanha esta evolução, apresentando 

no período 50/60 um aumento expressivo, passando de 159.217 habitantes para 458.677, as décadas 

seguintes apontam uma tendência decrescente. Em 2000 o centro contava com uma população menor 

que 1960 (140.193 habitantes), tendência que se inverte na primeira década do século XXI com 373.914 

habitantes, mais que dobrando em 10 anos e 431.106 em 2010. No período 2000/2010 a taxa de cresci-

mento populacional no município de São Paulo cresceu 0,76 % enquanto a área central cresceu 1,43%. 

Essa inversão tendencial do crescimento populacional pode ser creditada às transformações recentes do 

espaço da área central da metrópole.

As transformações dos conteúdos da centralidade, bem como das dimensões do centro da metrópo-

le, se realizam num processo que tem na concentração de atividades, decisões e ações da sociedade um 

ponto importante.

A morfologia urbana recriada no centro denuncia a construção de uma ideia abstrata de cidade 

voltada ao mercado global, fazendo tábula rasa da prática social como expressão espacial da identidade 

abstrata – mediada pelo dinheiro e pelo mundo da mercadoria, a normatização arquitetônica e a ação 

urbanística respondem a uma lógica da acumulação mundial produzindo o igual.

Do ponto de vista da realização do negócio urbano, a ideia mestra é o patrimônio edificado, esco-

lhendo-se os edifícios a serem “revitalizados”/“refuncionalizados” (de modo a justificar o investimento) 

como estratégia de revalorização da infraestrutura concentrada. Por outro lado, essa renovação realiza 

padrões internacionais a-espaciais e a-históricos, baseados em editais para escolha dos projetos urbanísti-

cos – abertos aos grandes escritórios de arquitetura, evidentemente aqueles que na escala internacional 

possuem experiência e custos elevados. Esse momento aponta que a mais-valia produzida na produção 

material da cidade é distribuída no plano internacional. “Termos um bom produto”, afirma o diretor 

62  Pereira (2009: 77).
63  Por exemplo, a Operação Urbana Centro – Lei Municipal n. 12.346 de junho de 1997. –, um conjunto integrado de ações 

coordenadas pela prefeitura de São Paulo objetivando uma renovação urbana na área central da metrópole.
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da EMURB em relação à área central da metrópole, “e vamos valorizá-lo e queremos contratar escritó-

rios com experiência em renovações urbanas”.64 Para tanto, a estratégia no lugar é articular escritórios/

comércio juntamente com os “empreendimentos culturais” e residenciais, otimizando os investimentos 

públicos na área e estimulando novos empreendimentos.

As transformações na metrópole, como produtos de renovações urbanas, não a transformam inte-

gralmente, nem uniformemente, visto que as intervenções são pontuais. Todavia, apesar de se realizarem 

de modo fragmentário, essas intervenções se explicitam numa totalidade espacial mais ampla – aquela 

que diz respeito ao movimento da reprodução do espaço da metrópole a partir das articulações entre as 

frações do capital tendo como mediador as políticas de gestão do espaço. Estas, por sua vez, interferem 

de modo decisivo nos usos e funções dos lugares da e na metrópole e, nesse sentido, transformam o pla-

no da prática espacial interferindo/redimensionando na/a vida cotidiana no que se refere aos usos dos 

espaços e a forma de representá-los.

5. Um lugar de profundos contrastes

O que mais chama atenção nas modificações recentes no centro é com relação ao comércio. Fecham-

se os magazines, desloca-se o comércio de luxo e o especializado em direção aos shoppings, e ou se si-

tuam em clusters. Mas o comércio ambulante, que tomava literalmente ruas e praças com sua presença, 

sofre com a ação higienizadora da prefeitura, que insiste em criminalizá-lo, obrigando-o a liberar as vias 

públicas para a “passagem”. Como o pobre é o feio, o comércio ambulante aparece no discurso como 

um dos sinais da degradação do centro, portanto a revitalização deste envolve a erradicação daquele 

– o que, todavia, é impossível, devido à sua magnitude. De fato, o comércio ambulante se desenvolve 

ao mesmo tempo que o processo de industrialização poupador de mão de obra, e cresce com o desem-

prego advindo da flexibilização da economia. Por sua vez, este tipo de comércio requer centralidade e 

proximidade de terminais de transporte, de modo que a estratégia é redistribuí-los encerrando-os em 

“shoppings populares” (uma promessa não realizada), de forma a escondê-los dos olhos de possíveis 

investidores.

Muito do comércio tradicional do centro sobrevive modificando-se. O Mercado Municipal, por exem-

plo, segue com a exposição de frutas frescas de todos os tipos, mas em seu mezanino abriu um grande 

espaço para restaurantes, apresentando algumas das comidas típicas que se vendia no antigo mercado e 

inserindo-se, portanto, na lógica do turismo desta área. Parte do comércio ambulante persiste, como já 

destacamos anteriormente, mudando de horário e no início da noite ganha as ruas do centro, movendo-

se na direção contrária àquela da polícia. Em tensão constante, esses trabalhadores lutam para viver. Já a 

prefeitura, em sua saga pela revitalização da área nesta última gestão, expulsou 500 ambulantes de seus 

pontos, os quais foram revogados através de portarias.

Mas ainda encontra-se, deslocando-se espacialmente, de forma cada vez mais significativa a “feira 

da madrugada” o maior shopping a céu aberto da América Latina, que, com 4.800 minilojas, atrai, dia-

riamente, 50.000 pessoas65. Também persiste, crescendo, o monumental comércio da Rua 25 de Março 

e quadrilátero adjacente, que atrai diariamente 500.000 pessoas; com seu comércio tanto varejista 

quanto atacadista, abastecendo lojas e boutiques de todo o Brasil. Em períodos festivos como o Natal 

o movimento do ir e vir dobra de tamanho. Ainda sobrevivem passagens cobertas e galerias. Dentre 

64  Pereira (2009:74).
65  Feira que funciona das 3 horas da madrugada até às 10 horas da manhã. Informações disponíveis no sítio: <http://www.

omelhordobras.com.br/omelhordobras.asp. Acesso em: 12 ago. 2012.
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elas, a Galeria do Rock, como ponto de troca de encontros e festas, continua atraindo um público 

significativo. 

O centro da metrópole denuncia, todavia, a segregação sócio-espacial de um processo de urbaniza-

ção dependente66: a) na habitação popular, na área central da metrópole, aponta a existência de prédios 

deteriorados e ocupados por uma população que não tem onde morar, (vinculada ao “movimento de 

moradia de São Paulo”) e dos cortiços; b) na presença de catadores de material reciclável67; c) nos sem-

teto que perambulam durante o dia; c) na existência de uma área de comércio de droga, particularmen-

te, do crack. Portanto, uma situação de conflito se estabelece. As contradições do processo de produção 

do espaço urbano registram-se na luta pelo espaço objetivando os diretos: a) de construção e/ ou manu-

tenção das habitações sociais contra os despejos violentos, com reintegração de posse, patrocinado pela 

prefeitura da cidade68; b) pela manutenção do comércio ambulante; c) pela democratização dos espaços 

públicos, etc. Essas contradições ganham contornos dramáticos, que o discurso urbanista neoliberal ten-

ta encobrir.

6. Sintetizando

As transformações do velho centro – com as intervenções públicas atestada pelas Operações Urbanas 

Centro e Nova Luz – como um “conjunto integrado de intervenções coordenadas pela prefeitura visando 

melhoria e valorização ambiental”, objetivam “criar condições que reforcem a área central para a me-

trópole de São Paulo tornando-a atraente para investimentos imobiliários turísticos e culturais (conser-

vação de imóveis com interesse histórico) de modo a consolidar “sua função de centro institucional”69. 

Este processo inverte a tendência de diminuição de atividades económicas formais e populacional no 

centro metropolitano, “higienizando-o” com a eliminação do comércio ambulante, com a diminuição 

da população pobre residente, afastando a população sem-teto, redistribuindo terminais de ônibus (os 

quais atraem trabalhadores). 

Se na década de 90 do século XX a região central da metrópole perdeu empregos formais e popu-

lação, a primeira década do novo século apresenta uma tendência contrária, revelando um dinamismo 

associado ao desenvolvimento das atividades culturais que ganham significado, tais como a construção 

da Sala São Paulo, a reforma do Teatro Municipal, a criação do Museu da Língua Portuguesa, a existência 

da Pinacoteca. Neste período retornam ao centro órgãos da administração pública tanto da prefeitura 

quanto do estado, expulsos pelos altos preços dos imóveis da região da Paulista – onde estavam localiza-

dos – e atraídos pelas políticas de revitalização do Centro histórico da metrópole. 

Acentua-se, portanto, a concentração de centros culturais, atividades culturais que ganham signifi-

cado como atividades voltadas ao turismo, além da hotelaria, alimentação, etc. Ao novo se justapõe o 

que permanece, que é a concentração de bancos comerciais próximos à bolsa de valores de São Paulo 

(BOVESPA), aglomerado de agências de viagens, empresas imobiliárias, empresas de serviços públicos, 

comércio de eletrônicos e de informática, atividades jurídicas (Tribunal de Justiça) e cartórios.

No ir e vir diário, porém, o uso se empobrece, pois o centro se torna lugar da passagem de gente 

apressada movida pelo ritmo da jornada de trabalho. Os pontos de paradas na hora do almoço são os 

66  Típico de um país da periferia do capitalismo.
67  Segundo estimativa do Instituto Polis, em número de 5.000. Fonte: <www.polis.org.br>, In: Dossiê do FCV p. 39.
68  O fórum Centro Vivo criado em 2000, por exemplo, sintetiza com suas ações a lógica da política de renovação no centro 

de São Paulo que acompanha a especulação imobiliária- com expulsão de moradores/usadores do centro, o tratamento repressivo 
da população indesejada (prostitutas, comércio ambulante, catadores de materiais recicláveis, sem tetos) pela gestão pública em 
função da “revitalização”. 

69  Segundo a “Cartilha da área central”, editada pela SP – Urbanismo.
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restaurantes de todos os tipos e preços e as lojas populares que tomam as ruas centrais. O fluxo de cida-
dãos ganha outro significado quando das exposições nos centros culturais, particularmente, nos finais 
de semana e no grande evento anual promovido pela secretaria de cultura, a “Virada Cultural”, que 
atrai anualmente 4 milhões de pessoas. Por sua vez, o uso espontâneo deste lugar da metrópole ganha 
a visibilidade da esfera pública na realização de protestos e reivindicações que têm o centro como palco 
e lugar de atração simbólico (as ruas e praças centrais). Isto significa a potencialidade sempre aberta ao 
exercício da cidadania que a centralidade exerce, independente das renovações e normatizações, como 
ato de negação.

As intervenções no centro da metrópole em sua lógica mundial de re-valorização se fazem, como já 
foi apontado, contra o social – o que quer dizer que ao “realizar melhorias urbanas”, incentivar o mer-
cado imobiliário, e reforçar a função económica visando a atração de investimentos, o resultado é que 
os “ indesejados” devem se mudar. Na ideologia urbanística eles são sinônimo de algo degradado, feio, 
anacrônico, de empecilho para a instauração do “moderno sintonizado com o movimento da sociedade 
global”.

No mundo que se pretende espetacular, em que, segundo o dito popular, as imagens “falam por mil 
palavras”, algumas podem sintetizar o novo, no velho centro da metrópole paulistana.

Foto 1. São Paulo. A revitalização da Praça do Patriarca I
Fonte: Foto de Vinícius Lacerda Pinto / Acervo Prof. Sidney Vieira, 2012.
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Foto 2. São Paulo. A revitalização da Praça do Patriarca II
Fonte: Foto de Vinícius Lacerda Pinto / Acervo Prof. Sidney Vieira, 2012.

As belas formas da arquitetura moderna, impostas de “fora para dentro”, na tradicional praça do 
centro, poderiam ter sido construídas em qualquer lugar da metrópole, em qualquer metrópole. É ne-
cessário tempo para serem apropriadas e tornarem-se parte de uma história coletiva que identifique 
cidadão/cidade, o que só é realizável através do uso. Os “arcos” do premiado arquiteto brasileiro Paulo 
Mendes da Rocha, personificam o esvaziamento do sentido do espaço público em detrimento do este-
tismo revitalizador.
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Foto 3. São Paulo. Edifício da Estrada Sorocabana
Fonte: Portal do Governo de São Paulo, acessado em 12 ago. 2012.

Foto 4. São Paulo. Sala São Paulo
Fonte: Portal do Governo de São Paulo, acessado em 12 ago. 2012.

Construído na segunda década do século XIX, o edifício que abrigava a estação inicial da Estrada de 
Ferro Sorocabana, (a principal via de transporte de café em São Paulo, ocupando área total de 25 mil 
m²), hoje reformado, é a sede da orquestra sinfônica de São Paulo, além de estação nodal da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Integra o movimento que faz da cultura uma força produtiva 
necessária ao processo de acumulação. 
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Foto 5. São Paulo. Circuito turístico no centro de São Paulo
Fonte: Secretaria de Turismo de São Paulo, acessado em 12 ago 2012.

As transformações urbanas, como estratégia de acumulação, apontam a passagem do “consumo 
no espaço” a – enquanto reunião das atividades comerciais como centralidade da vida urbana – para o 
“consumo do espaço”, ele próprio tornado mercadoria consumível pelo desenvolvimento necessário do 
setor turístico. Assim, as particularidades do lugar vendem-se no mercado. É a história acumulada no 
tempo, que aparece “customizada” no espaço presente, diferencia roteiros turísticos como movimento 
intrínseco ao consumo do espaço, o qual assume no mundo moderno a condição de uma mercadoria 
nova. Portanto, este momento da reprodução do espaço urbano só tem sentido em lugares centrais, 
portadores de uma história específica passível de ser vendida. Se o processo é mundial e se encontra 
em todas as metrópoles, o desafio é o modo como a história pode se realizar como particularidade nos 
lugares. 
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1. Introdução 

A discussão sobre o centro da cidade de Aveiro, suas dinâmicas, funções e vitalidades, é um assunto 
que tem vindo a merecer uma crescente atenção por parte de decisores, atores e comunidade local. 

Acontece que, por várias razões, o centro da cidade e o carácter de centralidade e relevância das 
funções que o constituem foi mudando, quer de natureza, quer de localização. Se por um lado é fácil 
identificar o centro geográfico da cidade na Ponte Praça, já o centro político/administrativo se dilui entre 
a Praça José Estevão (Edifício dos Paços do Concelho), a Praça Marquês Pombal (Tribunal e Antigo Gover-
no Civil) e a Fábrica Campos (Edifício dos Serviços Municipais). Se as funções de centralidade económica, 
social e cívica gravitam algures entre o eixo Rossio, Praça Melo Freitas, Fórum e a Avenida, também é 
verdade que algum desse carácter central saltou para a periferia da cidade, onde se foram localizar no-
vas unidades comerciais de média/grande dimensão.

Como se pode perceber por esta breve descrição, a dificuldade de perceção e identificação da noção 
de centro implica um esforço de leitura conjunta dos diversos centros e a identificação das suas formas 
de ligação e articulação. O resultado deste exercício permite identificar a Avenida Dr. Lourenço Peixinho 
como peça chave do reforço, qualificação e dinamização de centro da cidade. Assim sendo, este capítulo 
irá centrar-se sobre ‘a Avenida’, como em Aveiro é carinhosamente tratada, enquanto eixo privilegiado 
de estruturação da área central da cidade alargada.

Acontece que as intervenções que ao longo dos tempos se têm produzido sobre ‘a Avenida’ têm sido 
sectoriais e fragmentadas e não têm valorizado o seu potencial de articulação territorial, pelo que o produ-
to das intervenções tem mostrado ser pouco consequente e de frágeis resultados. Ainda assim, nos últimos 
anos, têm surgido dinâmicas de reflexão (políticas e cívicas) que poderão permitir criar um quadro de refe-
rência para atuação futura. Será sobre esse conjunto de esforços que o presente texto se irá debruçar. 

Pretende-se, assim, que este capítulo perceba a evolução da cidade de Aveiro e dos seus diferentes 
centros, com enfoque particular para a Avenida Lourenço Peixinho, discuta os problemas e desafios do 
presente, problematizando-os, procurando exemplificar que ‘novas vidas’ podem vir a animar o ‘centro’ 
da cidade e, por último, equacione e discuta possíveis estratégias de resposta aos desafios atuais.

2. O centro de Aveiro/Avenida ontem: evolução e transformações 

A génese

A cidade de Aveiro é relativamente recente. Apesar das primeiras referências a “Alauario et salinas” 
serem atribuídas ao ano de 959 através da doação por Mumadona Dias  (Condessa de Portugal no século 
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X) de vários bens patrimoniais (salinas) ao mosteiro de Guimarães, a elevação a cidade só foi concedida 

em 1759 por D. José I, há pouco mais de 250 anos. Por essa altura, Aveiro era ‘uma pequena vila mura-

lhada, de feição medieval, ainda que de carácter burguês, devido às atividades salineiras, piscatórias e 

mercantis, mas que se encontrava decadente devido ao assoreamento da Ria’ (Neves, A., 2009), sendo 

que o centro antigo se organizava à volta da atual Praça José Estevão, marginava os canais da Ria e che-

gava até ao Museu St. Joana, completando assim o limite da cidade muralhada. 

Figura 1. O Centro da cidade (1865)
Fonte: Arquivo digital do Porto de Aveiro. Extraído de http://www.arquivodoportodeaveiro.org/pa/?nID=11095

O passado recente

Uma das primeiras referências de planeamento urbanístico é atribuída ao Plano Diretor de Aveiro 

(1964), da autoria dos arquitetos Auzelle e Semide, e a cidade, considerada até à linha do caminho-de-

ferro e constituída pelas freguesias da Vera Cruz e da Glória, tinha 17.209 habitantes o que correspondia 

a 37,4% da população do concelho. Nessa altura, localizavam-se, nesta área, as principais funções admi-

nistrativas, públicas e privadas, os equipamentos sociais, culturais, de ensino, de saúde e de segurança de 

nível supra – municipal, bem como a maior parte do emprego do sector terciário e, mesmo, uma parte 

significativa do emprego industrial, este resultante da concentração das fábricas de cerâmica na cidade, 

a maior parte das quais ao longo do canal do Côjo.

O centro desta cidade confinada pela Ria e pelo caminho-de-ferro, organizava-se em torno da “Pon-

te – Praça”, espaço de referência, na década de 1960, não tanto pela qualidade urbana que proporcio-

nava, mas, provavelmente, devido a três outros aspetos: 

•	 ao seu papel histórico de principal ligação das duas grandes áreas que constituíram, de um e 

outro lado do canal, a partir do século XVI, a aglomeração urbana de Aveiro, originariamente a 

cidade muralhada e a Vila Nova; 

•	 ao fato de constituir a rótula onde convergem os eixos estruturantes da cidade, Avenida Dr. Lou-

renço Peixinho, Rua Direita, Rua de Caçadores 10, e Rua do Clube dos Galitos que liga a cidade 

para poente às Gafanhas; 
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•	 e por se localizarem na sua envolvente próxima, naquela época, algumas instituições, equipa-
mentos públicos, e comércio diferenciado, como os Paços do Concelho, o Liceu de Aveiro, agên-
cias bancárias, com destaque para a do Banco de Portugal, o Hotel Arcada, o Teatro Aveirense, a 
Capitania do Porto, e os principais cafés da cidade.

A “Ponte-Praça”, por ser um nó incontornável da rede viária da cidade, mas não um espaço público 
com uma morfologia legível de praça e indutor de formas de sociabilidade urbana, traduzia a ambigui-
dade do centro da cidade que, na realidade, se dispersava pelo troço inicial da Avenida até ao Cinetea-
tro, em redor da Praça Melo Freitas e pela Rua de Coimbra, praça da República e Rua Direita.

Um pouco mais afastado, o Rossio mantinha-se como espaço funcionalmente complementar do 
centro proporcionando estacionamento, passeios junto ao canal central, e a realização de eventos oca-
sionais ou regulares como era o caso da “Feira de Março”.

Já a extensa área do canal do Côjo, a nascente da Ponte-Praça, permanecia, no final dos anos ses-
senta, ocupada com oficinas, armazéns e com um importante conjunto de fábricas de cerâmica em que 
se destacavam a Aleluia, a Artibus, a Fonte Nova e a Cerâmica Campos. Este espaço industrial constituiu, 
durante várias décadas, uma das barreiras á continuidade do tecido urbano e ao desenvolvimento e es-
truturação da área central da cidade cuja importância se veio a verificar mais tarde.

O Plano Diretor da Cidade de Aveiro de 1964 refletiu a necessidade de abordar não só os problemas 
funcionais da área central mas também a ambiguidade e a fragilidade da imagem deste espaço como 
“centro de cidade”. 

Neste sentido, foi desenvolvido pelo arquiteto Fernando Távora um estudo urbanístico para o arran-
jo da Zona Central de Aveiro, a qual abrangia o início da Avenida e do Vale do Côjo, a Praça da Repú-
blica, e toda a envolvente do canal Central da Capitania ao Rossio cuja área foi totalmente incluída no 
estudo. O vale do Côjo manteve-se de fora como zona industrial.

Na abordagem adotada neste estudo são de destacar quatro aspetos: 

•	 a construção de um anel viário de sentido único de circulação, implantado entre o Rossio e o 
início da Avenida, o qual permitiria substituir e demolir a Ponte-Praça; 

•	 a construção de edifícios institucionais na envolvente da Praça da República e abertura da praça 
ao Canal Central; 

•	 a construção de um edifício com 20 pisos, “Torre de Aveiro”, nos terrenos do Côjo, destinado a 
hotel, escritórios e habitação, o qual deveria constituir um marco visual na planura da região;

•	 o reforço da Rua Direita e da Avenida Dr. Lourenço Peixinho como principais eixos terciários da 
cidade.

Embora tenha posto em destaque a necessidade de revalorização urbanística do centro de Aveiro, 
este estudo não teve resultados significativos salvo na remodelação da Praça da República e na chamada 
de atenção para a centralidade e potencialidades do vale do Côjo onde se previa a construção do edifí-
cio- torre. 

De fato, esta área proporcionou, nas duas décadas seguintes, com a perceção da sua possível valori-
zação imobiliária e com o declínio e abandono das fábricas de cerâmica aí instaladas, as peripécias rela-
cionadas com os planos urbanísticos que a abrangeram, Plano Geral de Urbanização, 1979-1981, Plano 
de Pormenor do Centro, 1979 e 1985, e as várias versões do Plano de Pormenor do Côjo, entre 1985 e 
1992. 

Ao longo das décadas de setenta e oitenta, a cidade continuou a expandir-se para as freguesias adja-
centes, a nascente do caminho-de-ferro, atingindo, em 1991, 46.000 habitantes no conjunto das fregue-
sias de Vera Cruz, Glória, Aradas, São Bernardo, Santa Joana e Esgueira. Destes, 16.146 residiam nas duas 
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freguesias centrais (Vera Cruz e Glória). Estes dados mostram duas dinâmicas importantes, por um lado, 
a expansão da cidade para nascente configurando uma “cidade alargada” com a inclusão da periferia 
rural, e, por outro, a perda de peso demográfico da cidade tradicional, que, para além de diminuir cerca 
de 1.000 habitantes entre 1960 e 1991, passou a representar 24,3% da população do concelho.

Para além destes processos demográficos, outros três tiveram impactos significativos na zona central 
da cidade como foram: a localização periférica de novas áreas comerciais e de serviços que aproveitaram 
a EN109 como “charneira” da cidade alargada; a transferência dos serviços técnicos da Câmara Munici-
pal para a antiga fábrica Campos; e a desativação das cerâmicas que transformou o vale do Côjo numa 
grande área central vazia e expectante.

Neste quadro, acentuou-se a crise do centro da cidade que acrescentou debilidades económicas, 
funcionais e das relações sociais no espaço urbano, à questão identitária. Assim, assistiu-se, ao declínio 
do comércio tradicional, ao encerramento do cinema Avenida, à substituição dos cafés por agências 
bancárias e ao aumento de prédios devolutos e à sua progressiva degradação na Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho.

Contudo, deste processo conturbado resultou um dos acontecimentos de maior impacto no cen-
tro tradicional de Aveiro e na inversão da perda de atratividade e influência que se vinha verificando. 
Tratou-se do concurso promovido pela Câmara Municipal para a venda do terreno do chamado Largo 
do Côjo, para onde esteve prevista a construção da “Torre de Aveiro” no estudo de Fernando Távora, 
processo que levou à construção do “Fórum Aveiro”.

No Plano Estratégico da Cidade de Aveiro, realizado em 1995/96, numa fase em que se abriam 
oportunidades de mudança à cidade e à região, identificaram-se tanto as debilidades de polarização da 
cidade tradicional em relação ao concelho e a uma bacia demográfica envolvente de 250.000 habitante, 
como as oportunidades que os vazios centrais, com destaque para o vale do Côjo, proporcionavam à 
oferta de habitação e ao reforço da centralidade deste espaço. Considerava-se, no plano estratégico, 
haver condições para “encetar um novo ciclo de desenvolvimento urbanístico” utilizando estrategica-
mente as novas centralidades e os terrenos vazios centrais, apontando como “questões fundamentais 
da mudança:

•	 a ocupação das áreas vazias centrais, com um perfil funcional que tivesse em vista reforçar a atra-
tividade da área central da cidade;

•	 a reorganização da circulação e do sistema de transportes implicando toda a cidade na relação 
com o centro;

•	 a imagem do novo centro da cidade integrando o canal do Côjo e outros elementos marcantes da 
paisagem urbana exigindo um projeto urbano de grande qualidade.”

•	 A partir de 1990, realizaram-se importantes operações urbanísticas que vêm contribuindo para 
a transformação da área central de Aveiro, com evidentes resultados na sua qualificação e atra-
tividade, como são a recuperação da Fábrica Campos, a revitalização da zona da Praça do Peixe, 
a renovação do mercado Manuel Firmino, a urbanização e tratamento dos espaços públicos do 
Vale do Côjo e, mais recentemente, a requalificação do canal de São Roque.

•	 Mas das intervenções concretizadas deve-se destacar o “Fórum Aveiro”, inaugurado em 1998, um 
motor decisivo do processo de reconfiguração do centro da cidade e da “recentragem” da cidade 
alargada na cidade tradicional, que se vem desenvolvendo na última década. O seu reconhecido 
sucesso terá assentado:

•	 no aproveitamento das capacidades latentes do local, nomeadamente da memória histórica de 
centro de cidade que ainda se mantém em relação a esta zona;

•	 na concentração da oferta comercial com um perfil adequado a uma procura que inclui as cama-
das jovens da população;
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•	 no aproveitamento das condições de acessibilidade urbana e na oferta de estacionamento auto-
móvel;

•	 na criação de uma imagem arquitetónica cuidada e diferenciada na cidade;
•	 na oferta de um espaço público integrado com a envolvente, atrativo para os residentes e visitan-

tes, e acessível a todos.

A comemorar atualmente 14 anos de existência o Fórum é visitado anualmente por 8,5 milhões de 
pessoas, segundo a entidade gestora. Este valor, obtido por amostragem, reflete uma afluência média 
de cerca de 24.000 visitantes/dia, dos quais a maioria tem menos de 25 anos (41%) e residem fora do 
concelho de Aveiro (52%). 

Entretanto as dinâmicas demográficas também se alteraram. As freguesias da Vera Cruz e da Glória 
terão atingido, em 2011, 18.756 habitantes e a cidade alargada 54.398, o que mostra a retoma do cresci-
mento da população na cidade a poente do caminho-de-ferro, embora tenha continuado a perder peso 
em relação ao conjunto do concelho.

Com as alterações urbanísticas realizadas constata-se, por um lado, que a área central de Aveiro ga-
nhou dinâmicas que permitem ir construindo uma nova perceção do centro da cidade e, por outro lado, 
que velhos problemas podem constituir novos desafios. De fato, se a Ponte-Praça já não é a referência 
para se entender a cidade mas tão só um nó viário aberrante e de difícil resolução, que carece de projeto 
e discussão, pelo contrário, a relação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho com o conjunto da cidade e com 
o seu novo centro ganhou uma nova dimensão por onde passa o desenvolvimento futuro de Aveiro.  

3. A Avenida: a problematização do presente 

A ‘Avenida’ no presente

A história da Avenida Lourenço Peixinho confunde-se um pouco com a história da cidade de Aveiro. 
Concebida por Lourenço Simões Peixinho (médico e presidente da câmara), começou a ser construída na 
segunda década do século XX, no final da I grande guerra, num período de grave crise económica do 
país e nos primeiros tempos da República, como uma grande alameda, com um perfil generoso de trinta 
metros, com passeios largos e um separador central com árvores, na linha de intervenções relevantes em 
várias cidades europeias (contemporânea da Avenida da Liberdade em Lisboa), com o objetivo de ligar o 
centro tradicional (ponte praça) à Estação de Caminho-de-ferro (inaugurada em 1864).

Tratou-se de uma intervenção particularmente relevante para uma cidade capital de distrito que 
‘aparentava um aspeto desleixado, sem espaços públicos dignos’ e que aqui procurava um ‘sinal de mo-
dernidade’ e um ‘incentivo à renovação da cidade’ (Ventura da Cruz, S., 2011). Para além disso, e tendo 
em conta a ‘falta de prédios para habitar’, foi também produzida com a expectativa de que as obras no 
espaço público motivariam proprietários e comerciantes a investir, curiosamente uma conceção de polí-
tica pública ainda hoje defendida. 

A construção da Avenida foi um esforço financeiro considerável para uma autarquia modesta, um 
investimento de 197 contos de reis, o que motivou a necessidade de contrair um empréstimo, tendo 
sido, na altura, particularmente contestada, sobretudo pelo seu arrojo e custo, e discutida nos cafés e 
jornais da época. A sua construção prolongou-se durante vários anos, até final dos anos 30, tendo tido 
a particularidade de ter mobilizado na sua construção várias mulheres, uma importante fonte de mão-
de-obra, que aqui procuravam fonte de subsistência, tendo em conta o facto de muitos homens que se 
encontrarem na guerra em França (Oliveira, R., 2000).

Acontece que, apesar da importância que teve ao longo da história, com destaque para as décadas 
cinquenta e sessenta, quando se afirmou como o passeio público da cidade, onde ocorriam as famosas ter-
túlias dos cafés Trianon e Avenida promovidas por personalidades como Mário Sacramento e Costa e Melo 
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(Oliveira, R, 2000), e onde se construiu o primeiro cinema de Aveiro (Cineteatro Avenida) que mais tarde 
recebeu o 3.º Congresso da Oposição Democrática (1973), a Avenida foi perdendo o seu peso funcional (ha-
bitacional, social, cívico e económico) sofrendo atualmente algumas dificuldades de afirmação na cidade.

Figura 2. Aveiro. Vista do centro da cidade e Avenida Lourenço Peixinho. 2012
Fonte: CM de Aveiro. Extraído de CM Aveiro (2012)

De uma forma geral, pode dizer-se que a Avenida é, hoje em dia, um eixo urbano marcado pelo 
excessivo peso da sua função de apoio à mobilidade automóvel, com peso significativo do transporte in-
dividual e do trânsito de passagem, com espaço público pedonal exíguo e pouco convidativo, sem espaço 
e mobiliário urbano que promova a estadia e permanência, com tecido comercial frágil e desqualificado, 
com uma distribuição espacialmente desequilibrada e um peso residencial pouco relevante na cidade. 
Contudo, este mesmo eixo possui uma localização central e próxima de polos funcionais com relevância 
(Beira-mar, Fórum, envolvente Fábrica Campos) e de eixos de transporte de elevada capacidade (CF, linha 
do Norte e Vouguinha), uma dimensão relevante (eixo com 1.100 metros, com perfil generoso), e um 
conjunto relevante de edifícios devolutos e subaproveitados.

Importa assinalar que Aveiro tem vindo a reforçar a sua capacidade geradora e atractora de fluxos 
de mobilidade, captando sobretudo residentes dos concelhos vizinhos de Águeda e Ílhavo. Destes fluxos 
uma parte significativa é motorizada, representando mais de 50% da repartição modal (Plano de Mobi-
lidade de Aveiro, 2012; Soares, A, 2008).

Não é de estranhar, por isso, que a Avenida seja atravessada diariamente por 10.000 a 20.000 carros/
dia, dependendo do local considerado (Plano de Mobilidade de Aveiro, 2012), o que coloca problemas 
de gestão do estacionamento (atingindo os 170% nas horas de ponta), de paragens ilegais em segunda 
fila e de qualidade do ar (medições feitas em 2006 mostram que os valores excediam os limites de partí-
culas e monóxido de carbono fixado pela legislação, Borrego, C., 2008). A construção do túnel da estação 
apesar de ter facilitado a saída do centro da cidade, acentuou alguns destes problemas, em particular o 
peso do trânsito de passagem. 

Para além da mobilidade automóvel, a Avenida possui igualmente um peso significativo da mo-
bilidade pedonal que advém da presença da Estação de Comboio (Linha do Norte e Vouguinha) que 
a alimenta, à ‘boca da estação’, com cerca de 13.000 peões/dia (Soares, A., 2008), existindo, para além 
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disso, outras fluxos pedonais transversais de ligação entre Beira-mar/Sá Barrocas e o sul da Cidade, o que 
mostra o enorme potencial para a promoção dos modos suaves e transporte coletivo.

Por último, no que toca à mobilidade que passa pela Avenida, importa ter em atenção o potencial 
de ligação a Ílhavo (praia e cidade), a Águeda, valorizando o modo de transporte ferroviário e à eventual 
futura linha de transporte de caminho-de-ferro de alta velocidade (Aveiro-Salamanca).

No que concerne à distribuição funcional, segundo um levantamento produzido em 2008 (fonte), 
o uso dominante dos edifícios da Avenida são os serviços (42%), habitação (32%) e o comércio e a res-
tauração (16%), o que mostra o reduzido peso funcional do comércio na vivência da Avenida. Para além 
disso, as unidades devolutas representam 10% do total da área dos edifícios, quer em edifícios novos 
ou antigos, o que sugere um ‘desajustamento às necessidades e a pouca atratividade para investimento’ 
(Ventura da Cruz, S., 2011:89).

Figura 3. Aveiro. Levantamento Funcional – Projeto Avenida. 2011.
Fonte: CM de Aveiro. Extraído de CM Aveiro (2012)

Num levantamento mais recente (Projeto de Intervenção da Avenida, 2011), apesar de produzido 
com um método de cálculo sensivelmente diferente do anterior, regista-se uma pequena diminuição 
do peso das funções ligadas aos serviços (42% para 39%) e um pequeno aumento do peso das funções 
habitacionais (32% para 35%) e comerciais (16% para 24%). De salientar o peso significativo da área das 
frações devolutos (19% na habitação e 22% no comércio). No comércio este valor é justificado sobretudo 
pela baixa ocupação das frações dos centros comerciais Oita, Avenida e MultiCentro Avenida que têm 
82% do total das unidades comerciais vazias (Ventura da Cruz, S., 2011:89).

A perda de funções da zona central acontece pelo surgimento de novas ofertas comerciais mais atra-
tivas (acessibilidade, estacionamento, qualidade do espaço público, diversidade de oferta), criando cinco 
vezes mais área na periferia da cidade do que a existente na Avenida (Vieira de Melo, R., 2008), ocorren-
do fenómenos de abandono e degradação, determinados por ‘fatores associados a baixos valores de uso 
e, simultaneamente, a um alto valor expectante’ (Castro, E., 2008).

No caso do centro comercial Oita, com três décadas de existência, foi durante muitos anos o princi-
pal centro comercial da cidade, chegando a assumir importância regional. Contudo, com a construção 
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de outras superfícies comerciais de média/grande dimensão no centro e periferia da cidade começou a 
perder da sua importância. Tem, neste momento, mais de 50% dos seus 90 espaços comerciais sem ocu-
pação. Apesar disso, possui uma localização privilegiada no centro da cidade, a meio da Avenida, dispõe, 
ao nível do rés-do-chão, de uma interessante permeabilidade com o espaço público envolvente, tem uma 
dimensão equilibrada e internamente apresenta um bom estado de conservação.

A relação entre a Avenida e o ‘Fórum Aveiro’ merece particular destaque. Se num primeiro momen-
to se assistiu a uma deslocalização das funções comerciais mais qualificadas (moda, calçado, ourivesaria, 
joalharia, bijuteria e livraria) para o centro comercial, num segundo momento perspetiva-se uma relação 
de maior complementaridade com o surgimento de galerias comerciais que promovem uma relação de 
maior continuidade entre a Avenida e o Fórum.

Apesar da perda de algumas funções económicas tradicionais (comércio e serviços) a Avenida e a 
sua área envolvente, captaram um conjunto de dinâmicas relevantes, sobretudo no domínio cultural 
e artístico, nomeadamente algumas escolas de música, galerias de arte (Rua do Gravito) e espaços 
performativos (Performas no antigo Cinema Avenida), tendo alguns deles, entretanto, desaparecido. 
Para além disso, a Avenida possui um conjunto de edifícios devolutos ou subaproveitados com elevado 
potencial para funções qualificadoras do centro da cidade, quer no seu eixo, nomeadamente a Gara-
gem Atlantic, o Cineteatro Avenida, o Banco de Portugal, o edifício da Fundação Pascoal, o edifício 
da antiga Estação, quer na envolvente, a Casa da Juventude, o Mercado Manuel Firmino e o Quartel 
da GNR.

Do ponto de vista arquitetónico a Avenida não possui elementos patrimoniais relevantes, pelo que 
os exemplares relevantes de alguns estilos arquitetónicos (neoclássico, art-déco, português suave e mo-
dernismo) ‘valem mais pelo conjunto do que individualmente’ (PU da cidade de Aveiro, 2007). Ainda 
assim, identificam-se situações graves de abandono e degradação de algumas destas referências para 
além de intervenções de desqualificação do património relevante (‘intervenções fachadistas’).

Quanto ao perfil residencial, de acordo com os Censos 2011, nos quarteirões que confrontam com a 
Avenida residem cerca de 1.600 habitantes e 780 famílias, numa cidade com cerca de 54.000 residentes. 
Dados mais recentes, produzidos no âmbito de um inquérito realizado pela CMA (Projeto de Intervenção 
para a Avenida, 2011), permitem concluir que a maioria dos moradores habita na Avenida há mais de 
40 anos, sendo por isso uma população maioritariamente envelhecida (idade média de 52 anos), e que 
o número de residentes por fração habitacional é reduzido, frequentemente com apenas um morador. 
Cerca de metade dos residentes são arrendatários. 

A forma como o espaço público da Avenida é fruído e vivido pelos cidadãos está dependente de um 
conjunto de circunstâncias, que a podem potenciar ou atenuar. Por um lado, a natureza do espaço públi-
co. No presente caso, é possível identificar uma relação entre espaços pedonal e rodoviário de 30/70%, o 
que significa um predomínio claro do automóvel. Por outro lado, os espaços públicos mais relevante são 
os passeios, que são estreitas, estão em mau estado de conservação e mal equipados (por ex. não existem 
bancos na Avenida). Por outro lado ainda, a única praça existente, na proximidade da Estação, tem uma 
dimensão eventualmente excessiva, sem um programa de uso definido, que torna difícil a sua apropria-
ção, a que se junta um não aproveitamento regular do antigo edifício da Estação. Por último, o corte 
total das árvores da Avenida, realizado recentemente, e uma plantação precipitada e não devidamente 
planeada de novas espécies (Pinho, R., 2010), produziu uma degradação do conforto térmico do espaço 
público da Avenida (ventos e temperatura) e expôs a fragilidade e ausência de unidade da sua imagem 
arquitetónica, o que penaliza a sua fruição e vivência.

Em síntese, a ‘Avenida’ tem vivido um período de crescente desqualificação da sua função (não 
sendo verdadeiramente comercial, de serviços ou habitacional) e de alguma indefinição quanto ao seu 
carácter e papel futuro na cidade. 
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A Avenida como mote para a reflexão cívica sobre a cidade e o(s) centro(s) 

Partindo da indefinição atrás mencionada, a ‘Avenida’ tem tido vários esforços de planeamento ao 
longo da história, sendo que um dos últimos foi o Plano de Urbanização da cidade (1995/2009). Contudo, 
a abordagem genérica que este instrumento produziu para a sua organização espacial e o concurso de 
ideias lançado em 2006 por Alberto Souto, suscitaram em 2008, já no mandato de Élio Maia, a necessida-
de de dar início a um debate público sobre o futuro da Avenida Lourenço Peixinho. 

O debate foi particularmente interessante e rico e deu origem posteriormente a um conjunto de 
orientações genéricas (30 princípios de atuação para a Avenida, 2010) e a um programa de intervenção 
(2011/12) que discutiremos mais tarde. Contudo, um dos aspetos inovadores deste debate público foi o 
facto de ele ter inspirado o surgimento de um movimento cívico designado ‘Amigosd’Avenida’ (Novem-
bro 2008), de que faz parte um dos autores do presente texto, que tem funcionado, desde essa altura, 
como um espaço de encontro de cidadãos que apreciam partilhar reflexões sobre a sua cidade.

Um dos aspetos particulares deste movimento cívico foi o facto de ele ter tido o seu espaço de de-
senvolvimento em torno de um blogue http://amigosdavenida.blogs.sapo.pt/ e de uma mailing-list  
https://groups.google.com/group/amigosdavenida que tem neste momento cerca de 340 membros e que 
têm sido usados como espaços de encontro virtual para partilha de opiniões sobre a Avenida e outros es-
paços (e temas) da cidade e como convite para realização de debates, encontros e atividades presenciais.

Do conjunto de atividades salientam-se as ações de animação e qualificação do espaço público do 
centro da cidade, na sequência das comemorações dos 250 anos da elevação de Aveiro a cidade, durante 
seis meses, aos sábados à tarde (http://programadasfestas.blogues.sapo.pt/), e no decorrer do qual se 
produziu um ‘Manifesto pela Qualificação e Animação do Espaço Público’ (http://manifestopelacidade.
blogs.sapo.pt/) que foi apoiado por todos os partidos políticos, durante o período de eleição dos go-
vernos locais em 2009, e que inspirou uma atividade cinematográfica chamada Aqui/Here (http://www.
aqui-here.com) promovida pelo Cine-clube de Avanca e que incluiu a realização de dez curtas-metragens 
em cerca de dez diferentes espaços públicos localizados em dez cidades do mundo. 

Para além disso, foram desenvolvidas iniciativas de reflexão colaborativa sobre o futuro da cidade e 

do concelho (o futuro de Aveiro em 2020 – http://aveiro2020.blogs.sapo.pt/) que inspiraram a criação de 

um projeto designado Roteiro Itinerante de Participação que visa criar um palco colaborativo de reflexão 

e ação sobre os problemas e potencialidades de diferentes bairros ou freguesias do concelho, mobili-

zando saberes de diferentes áreas, desde o urbanismo, arquitetura, paisagismo, design, artes, cultura, 

turismo, gestão, tecnologias e ciência para identificar com a comunidade um conjunto de propostas de 

ação de baixo-custo e alto-impacto (http://roteiroitinerantedeparticipacao.blogs.sapo.pt/).

Por último, tem-se vindo a acompanhar a discussão sobre o futuro da Avenida Lourenço Peixinho, 

em particular nos últimos anos, quando projeto re-arrancou com uma nova coordenação, da qual fazem 

parte dois dos autores do presente texto. Dessa reflexão foi produzido um documento onde se identifi-

cam como centrais três dimensões para o futuro da Avenida (documento apresentado publicamente na 

Assembleia Municipal, 26Junho2009), a saber: o papel da Avenida Lourenço Peixinho enquanto ‘mon-

tra’, aproveitando a estrutura edificada da Avenida (sobretudo ao nível dos pisos térreos – montra) como 

‘espaço de divulgação, promoção e comercialização’ das funções económicos, sociais e culturais onde a 

cidade de Aveiro se distingue e se pode afirmar no contexto nacional (por exemplo nos domínios das 

tecnologias, arte e cultura, lazer); o papel enquanto ‘palco’, utilizando o espaço público que se prevê 

qualificar para a realização de um conjunto de atividades de animação cultural e artística (que valorizem 

a rede de agentes do sector cultural e criativo da cidade); e o papel enquanto ‘espaço de residência para 

todos, valorizando a Avenida para a função residencial, combatendo o efeito de utilização sazonal das 

funções económicas e assegurando uma vivência permanente do espaço.
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Tendo em conta o conjunto de desafios em presença e a natureza dos objetivos identificados foi 

referida a preocupação quanto à seleção do tipo de instrumento de planeamento territorial, que não se 

restringisse ao projeto do espaço público, quanto à área pertinente de intervenção, que não se limitasse 

à Avenida, mas que considerasse o seu território envolvente e quanto ao papel dos diferentes atores (dos 

cidadãos aos atores institucionais) na definição do programa e sua implementação, que não tivessem um 

carácter passivo ou meramente reativo.

4. O centro de Aveiro/Avenida amanhã: desafios e estratégias de intervenção 

A caracterização e o retrato anteriormente apresentado vem evidenciar que coexistem no centro de 

Aveiro dois processos distintos. De um lado, um percurso relativamente estabilizado de revitalização e de 

afirmação de um “novo centro” (no “arco”: Canal do Côjo, Fórum, Praça da República, Rossio e zona da 

Praça do Peixe), que foi iniciado no final da década de noventa e que veio contribuir para “recentrar” a 

cidade alargada. Este processo foi decisivo para reconfigurar um espaço central ajustado às novas dinâ-

micas de crescimento urbano (associadas em particular à afirmação da Universidade, do turismo e de um 

novo terciário), sendo que a sua afirmação plena exige ainda melhor articulação com a estrutura urbana 

e ecológica envolvente (em particular, com a Ria). Do outro, um processo marcado pelo declínio progres-

sivo de dois elementos centrais e estruturantes na organização e no funcionamento da cidade: a Avenida 

e a Ponte Praça. Na verdade, ao não acompanharem as dinâmicas de transformação e de mudança dos 

espaços envolventes, estes espaços (pela indefinição do seu papel no novo contexto urbano) constituem 

hoje uma forte contingência à estruturação e dinamização do centro de Aveiro (que geograficamente se 

estende entre o Rossio/Praça do Peixe e a Praça da República/Fórum).

Assim sendo, a regeneração do centro de Aveiro depende em grande medida da capacidade de de-

senhar uma estratégia de intervenção, que seja capaz de inverter a tendência degenerativa e de perda 

que atualmente marca o eixo Avenida/Ponte Praça. A qualificação da Avenida/Ponte Praça é essencial 

pelo seu valor estruturante, simbólico e funcional, mas também, e sobretudo, porque assegura a neces-

sária consolidação e colmatação do espaço central da cidade, que pode em definitivo vir a promover o 

reforço e a afirmação do centro de Aveiro. Estes espaços constituem-se assim como o “centro nevrálgi-

co” da cidade, são o “centro do centro”, os elementos chave para a dinamização de uma estratégia de 

regeneração urbana.

Figura 4. Aveiro. Potencial de consolidação do centro da Avenida. 2012. 
Fonte: CM de Aveiro. Extraído de CM Aveiro (2012)
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Naturalmente, que parte dos problemas que explicam a tendência degenerativa destes espaços re-
sultam da combinação de um conjunto de fatores de natureza singular e específica, com uma outra di-
mensão de carácter mais genérico e universal (na medida em que condensa problemáticas conjunturais 
e desafios transversais a qualquer centro tradicional de cidade).

Deste modo, a regeneração do eixo Avenida/Ponte Praça deve centrar os esforços nos elementos que 
lhe são específicos, que o diferenciam e valorizam, e ainda, para inspirar resposta a problemas e insufi-
ciências que são relativamente generalizadas nos centros, recuperar estratégias e práticas de sucesso já 
amplamente testadas e validadas em outros casos e contextos territoriais.

Figura 5. Aveiro. Centro do Centro. 2012
Fonte: CM de Aveiro. Extraído de CM Aveiro (2012)

Dos problemas tipo ao desenho de soluções específicas

No quadro da cidade alargada, verifica-se que o espaço central de Aveiro tem vindo a perder alguma 
importância, em grande medida pela concorrência gerada pela criação de novas centralidades, cuja com-
petitividade advém sobretudo dos seus níveis superiores de acessibilidade motorizada. Para contrariar 
esta tendência e reforçar o papel do centro tradicional da cidade é necessário:

•	 Aumentar a acessibilidade do centro da cidade através de sistemas de transporte coletivo inte-
grados e eficientes. A este nível é de relevar a função estruturante da estação ferroviária, bem 
como a oportunidade de gerar na sua envolvente um centro intermodal de transportes (capaz de 
aumentar significativamente a competitividade dos serviços urbanos da MoveAveiro, nomeada-
mente dos seus autocarros e do sistema de utilização coletiva de bicicletas (Bugas)).

•	 Desenhar uma política de estacionamento e um modelo de circulação global para a cidade (no 
âmbito da elaboração do Plano de Mobilidade (em curso)), capaz de induzir maior racionalidade 
na utilização do transporte individual motorizado e de proteger o espaço central da cidade dos 
efeitos nefastos do tráfego de atravessamento.

•	 Construir uma política de animação do espaço público, envolvendo conjunto alargado de ato-
res (a Camara Municipal, a Universidade, a Associação de Comerciantes, o Fórum, a INOVARIA, 
agentes culturais locais, entre outros), de forma a criar atratividade e diferenciação suplementar 
aos espaços com maior vocação para o efeito (o Rossio, o topo poente da Avenida, a frente do 
Mercado, as margens do Canal do Côjo, as Praças Melo Freitas e do Peixe, e até mesmo a frente 
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da Estação) e a resolver sensação de insegurança aparente, gerada pelo esvaziamento de ocor-
rências que genericamente se verifica a partir do fim da tarde no centro da cidade.

•	 Gerar relações simbióticas entre a especificidade do comércio tradicional e o poder das grandes 
superfícies comerciais, recorrendo a uma atitude de gestão integrada e coletiva dos espaços e das 
iniciativas, e à mobilização de agentes e de atividades artísticas e culturais, bem como à utiliza-
ção das novas tecnologias de comunicação (nomeadamente na promoção de ações coletivas e na 
divulgação de eventos recorrendo a plataformas e a serviços web).

•	 Aprofundar a relação entre o centro e os canais da ria, tirando partido das dinâmicas recentes de 
fruição (passeios de moliceiro) e do potencial ecológico e paisagístico da ria de Aveiro. 

Um outro problema do centro de Aveiro, ainda que pouco relevante, quando comparado com o 
que se verifica noutros centros urbanos, prende-se com o seu parque edificado. Por um lado, verifica-se 
uma crescente monofuncionalidade terciária, e por outro, um significativo estado de degradação dos 
edifícios (em especial dos que detêm maior valor patrimonial) que se articula com um profundo desajus-
te programático. A resposta a este problema passa seguramente pelo reforço da dimensão habitacional 
(diversificando oferta e assegurando assim maior mix social) e por promover a diversidade e a mistura 
ativa de usos. Para o efeito, é necessário:

•	 Desenhar política fiscal de incentivos para a fixação de residentes.
•	 Agilizar processos de licenciamento, assegurando sobretudo a coerência e a integração urbana 

das operações.
•	 Montar mecanismo perequativo capaz de compensar desigualdades decorrentes de deveres asso-

ciados à preservação patrimonial.
•	 E iniciativa pública forte para que a curto prazo, entre outras medidas, seja possível fixar funções 

âncora em edifícios estratégicos (por exemplo: no Cineteatro Avenida, no Centro Comercial Oita, 
na Garagem Atlantic, ou mesmo no antigo edifício da Estação).

Um olhar sobre o centro da cidade, e em particular sobre o eixo Avenida/Ponte Praça, evidencia 
ainda a profunda desqualificação e a insuficiência do espaço público existente, em especial dos espaços 
mais vocacionados para receber os modos suaves (fundamentalmente o peão). A intervenção em espa-
ço público e a sua qualificação é nessa medida prioritária, sendo que a valorização dos modos suaves 
deve assegurar melhoria ao nível do conforto (aumentando o espaço pedonal, adotando pavimentação 
adequada, e presença regular e ajustada de mobiliário urbano, de iluminação pública e de arborização) 
e ao nível da segurança (adotando medidas de desenho e de acalmia de tráfego pré-estabelecidas e pa-
dronizadas, capazes de diminuir o diferencial de velocidades entre utilizadores do espaço público e de 
promover relações de partilha funcional qualificadoras da imagem e do ambiente urbano).

A qualificação da Avenida/Ponte Praça e a consolidação do centro

Como ficou explicitado nos pontos anteriores, entre os diversos espaços que constituem o centro da 
cidade de Aveiro, o eixo Avenida/Ponte Praça, pelo seu traçado, pelo seu valor geoestratégico, funcional 
e pela sua carga simbólica, surge como elemento diferenciador/chave para o desenho de uma estratégia 
de intervenção (sobretudo numa primeira fase). Trata-se de um elemento estruturante profundamen-
te valorizador deste território, de um claro espaço/contexto de oportunidade, capaz de enquadrar e 
alavancar os desafios associados à implantação de uma nova dinâmica de transformação do centro da 
cidade.

No entanto, e apesar do alargado consenso em torno da importância e do significado deste eixo no 
quadro de uma estratégia de regeneração, o que se verifica, é que hoje a Avenida e a Ponte Praça são 
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espaços descaracterizados, marcados predominantemente pela presença e ação do automóvel (que vai 
dominando e determinando o desenho dos espaços). Em síntese, elementos inibidores da configuração 
de um centro coeso, dinâmico e absolutamente consolidado (funcional e simbolicamente).

Em seguida, e na perspetiva de contribuir para a formulação de uma estratégia mais detalhada de 
intervenção, apresenta-se de forma sumária e sistemática, algumas das linhas gerais de uma estratégia 
para este eixo, enquanto espaço essencial para o reforço do papel do centro no quadro da cidade alar-
gada de Aveiro.

Do ponto de vista programático, o reforço da vivência pedonal e terciária anteriormente defendido 
e enunciado, passa por introduzir dinâmicas consistentes de animação, pela utilização efetiva dos edifí-
cios (sobretudo os que apresentam pelo seu valor patrimonial, ou pela disponibilidade de espaço, carác-
ter estratégico), e pela qualificação dos espaços pedonais. Sublinhar ainda que a valorização defendida 
dos modos suaves exige medidas restritivas relativamente à presença e à circulação motorizada quer ao 
longo da Avenida, quer na Ponte Praça, bem como a reformulação (ou melhor, a diminuição) da oferta 
de estacionamento existente.

Urbanisticamente, a Avenida, ao estabelecer a relação entre duas centralidades, de um lado a frente 
da Estação e do outro a Ponte Praça (e sua envolvente imediata), surge como espaço singular para o re-
forço de ambos. Para o efeito, o caminho passa por assumir três espaços programaticamente distintos:

•	 O topo nascente da Avenida, que indubitavelmente se reporta à Estação, e que por isso deve 
funcionar como porta/receção de entrada na cidade, privilegiando o peão e usos dos edifícios que 
exijam acessibilidade superior (administração, hotelaria, comércio, transportes, e outras ativida-
des que marquem a imagem de Aveiro).

•	 O topo poente da Avenida, que deve funcionar como o espaço maior do “centro do centro”, arti-
culando e aproximando os dois lados da Avenida, privilegiando também os modos suaves, e usos 
dos edifícios que estimulem a função de permanência (atividades de restauração e culturais).

•	 E a própria Avenida, que deve funcionar como espaço de transição e de ligação entre centros, 
com passeios capazes de estimular a deambulação e ocorrências de estadia específicas, com ofer-
ta significativa de residência, e com presença regular e generosa de árvores, cujo alinhamento é 
elemento essencial à qualificação funcional e simbólica de toda a Avenida.

5. Considerações finais 

Ao contrário dos centros tradicionais onde se identifica uma crise generalizada e abandono, em 
Aveiro a realidade encontrada é um pouco diferente, sendo possível identificar sinais de degeneração 
(em alguns troços da Avenida e na Rua Direita) ao mesmo tempo que se detetam dinâmicas emergentes 
e/ou consolidadas (Praça do Peixe, Rossio, Fórum e envolvente do canal Côjo até Fábrica Campos). Neste 
quadro, a Avenida Lourenço Peixinho, pela sua ainda considerável importância simbólica e vivencial na 
cidade e pela capacidade de agregação e articulação das diferentes centralidades que têm vindo a emer-
gir na envolvente, surge como um elemento chave na intervenção de revitalização do centro da cidade 
e foi por isso objeto central deste capítulo.

No momento em que se verifica uma crescente mobilização da comunidade e um consenso genera-
lizado sobre a necessidade de continuar a intervir no centro da cidade, ao mesmo tempo que se desen-
volve um projeto de intervenção relativo ao futuro da Avenida, centrado no espaço público, na alteração 
funcional e do edificado, e na animação do espaço público, mantêm-se algumas questões, das quais 
destacamos três, em relação ao papel desta intervenção no processo de conformação do “novo centro 
de Aveiro” e de reconfiguração da sua função polarizadora em relação à cidade alargada e à região en-
volvente, que, como se abordou neste texto, é um processo importante para o futuro da cidade:
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•	 A questão da integração da intervenção na Avenida, até agora essencialmente projetual, numa 
estratégia e num programa operativo para a área central da cidade, articulando-o com decisões 
de grande impacto como são o completamento da rede viária estruturante da cidade, a política 
de estacionamento, a adequação do sistema de transportes coletivos, a integração da rede ciclá-
vel, e a aplicação dos programas e de incentivos à reabilitação urbana. 

•	 A questão da afirmação da liderança municipal neste processo, identificando com clareza os 
fatores mobilizadores dos atores (públicos, privados e cívicos), promovendo a sua participação 
concertada e integrada, e garantindo a necessária credibilidade ao processo. 

•	 A questão da Ponte-Praça em relação à qual é necessário debater e abrir caminho à sua altera-
ção no quadro de um novo sistema de circulação da cidade, e da valorização do canal central 
associada à requalificação do espaço público envolvente, entendido como espaço de referência e 
identitário do centro de Aveiro. 
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Braga, a centralidade de um mercado bimilenar

Miguel Bandeira
CEGOT/ICS – Universidade do Minho

Abílio Vilaça
ISAG/Porto

1. Um longo rasto de hegemonia territorial

Braga, cidade augusta, no seu contexto fundacional de há dois milénios, começou por ser um centro 
urbano que se impôs à vasta área do noroeste peninsular, pode-se mesmo dizer, num raio de disputa de 
influência com as suas congéneres nunca inferior a uma centena e meia de quilómetros. Isto é, se nos 
reportarmos a esses tempos fundadores, a cidade viu-se perante uma considerável amplitude para justi-
ficar o estigma de centralidade que jamais deixou de constituir como uma das marcas do lugar. Mesmo 
no âmbito ulterior e mais fino de uma possível malha urbana romanizada, esta condição vocacionou a 
cidade permanentemente para a expressão de capitalidade, ponto de irradiação e de encontros entre 
gentes e culturas, sede de poder administrativo e referente simbólico, que antecedeu e perdurou para 
além da estratigrafia da história.

De facto, ainda que hoje muitas das suas evidências relacionais, veiculadas por diversos significantes, 
sejam eles mais concretos ou intangíveis, a inscrevam na incontornável globalização da condição urbana, 
o papel polarizador de Braga, regional e sub-regional, que diretamente tutela, continua a fazer sobres-
sair os vetores urbanos concentracionários, ainda que, curiosamente, num território genericamente ca-
racterizado pelo padrão da urbanização difusa. Recorde-se, a propósito, que já o numeramento do rei D. 
João III (1527), não desmerecendo o tipo de povoamento maioritariamente disperso da região, atribuía 
a Braga uma percentagem muito significativa de lugares juntos, só mesmo ultrapassada pelos principais 
aglomerados portuários mais próximos (Bandeira: 2000, 26/28).

Foi assim desde a sua fundação ex-nova, no território densamente povoado dos Bracari. Embora ain-
da hoje não estejam deslindadas as razões matriciais de ter sido erigida, a evidência prolixa e continuada 
da presença humana, os enraizamentos das suas expressões culturais e a atividade de relação, desde logo 
deu uma dimensão nuclear do sítio. Ponto axial de cruzamento de ancestrais rotas terrestres meridianas 
e fluvio-marítimas (rio Cávado) de ligação aos contactos de longo curso. Nem excessivamente deslocada 
para se ligar diretamente aos confins do Mediterrâneo, nem demasiado perto do que se lhe equivalesse 
para inviabilizar o estatuto de capital de província romana – a Gallaecia – concedida no século III pelo 
imperador Diocleciano. Desta circunscrição, verdadeiro estigma de proto nacionalidade, dir-se-ia, um 
carrefour da latinidade, irradiaram para todos os quadrantes seis vias terrestres, que a elegeram como 
uma verdadeira capita viarum. No século seguinte, com Constantino, ao mesmo tempo que a descentra-
lização administrativa relançaria o protagonismo das cidades sedes provinciais, a determinação de uma 
religião oficial do império acentuará a capitalidade de Braga no noroeste peninsular.

Símbolo e comunicação, que andam sempre de braço dado, vocacionam Braga como um lugar inato 
de transações, potenciam-na, desde as suas origens, para se tornar num mercado suprarregional. Assim 
o confirma o alcance das ligações patentes no Itinerarium Antonini Augusti, pela relação às distantes 
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urbes de referência, e os mais recentes estudos de R. Morais (1998), que testemunham, pela proveniên-
cia e quantidade das ânforas encontradas – esse contentor da antiguidade – as relações económicas e 
comerciais de Bracara Augusta, sobretudo, com o levante ibérico, mas também, com o sul de França, a 
península Itálica, a Grécia, e até, o norte de África e os territórios do próximo oriente, situados no extre-
mo nascente do Mediterrâneo (Morais: 1998, 70).

Mesmo quando a vida urbana regrediu a partir do século V, Braga prorrogou a sua urbanidade. Pri-
meiro como capital desse novo reino Suévio de contacto, que se cristianizou, isto é, romanizou, depois, 
com a sequência medieval que a consagrou como sede de um senhorio eclesiástico, simbolicamente, com 
uma das primazias hispânicas e, com grande parte da sua história, desonerada da tutela direta da coroa. 
Recordemo-nos que Braga tem mais de 800 anos de existência do que Santiago de Compostela, na Galiza 
(fundada entre 820 a 835 d.c.).

Braga como cidade catálogo, contemplando as diversas tranches da historiografia ocidental, afirma-
se como a capital de um território regional, dotada de uma margem de autonomia onde o seu príncipe 
exerce um húmus, simultaneamente, religioso e secular, que não para de se alargar até ao final do pri-
meiro quartel do século XVI, altura em que coincide com aquela que é hoje sensivelmente a NUT II – a 
Região Norte.

Com a afirmação da nacionalidade, a cidade irá drenar muito seu cosmopolitismo para a vizinha cida-
de do Porto, mantendo, porém, pela natureza da herança histórica, a centralidade político-administrativa. 
Com o arcebispo D. Diogo de Sousa (1505-1532), ilustre humanista da idade de ouro nacional, Braga não 
irá ostentar a animação das urbes providas de cais, mas a cidade sente o alcance da transformação, aos 
mais diversos níveis, de um centro do renascimento. Do ponto de vista urbanístico aplica-se o doutrinário 
da época, alarga-se, rompem-se novas ruas e praças. Enfim, fixa-se aquilo que é o essencial do que chamarí-
amos nos nossos dias, o centro histórico de Braga (CH). Contudo, mesmo na sua asserção reconhecida, este 
não pode ser verdadeiramente entendido sem compreendermos a fase que se segue. Braga, cidade do bar-
roco. Assim, se assume hoje, formalmente, como postal ilustrado do atractor turístico-cultural da cidade.

De novo, os profundos sulcos do genius loci, o cristão e o pagão, na sua dialética criativa entre cul-
tura e civilização, que emergem para reformularem a fisionomia de Braga.

O período que se segue é o da contra-reforma e do barroco, que têm na cidade um dos focos de 
exemplaridade no reino e além-mar. Num certo sentido, fazem desta cidade uma pequena corte. Não bas-
tasse por si só os seus arcebispos de sangue-real e os estadões que lhes ficaram associados, a urbe agita-se 
pelas prerrogativas da capitalidade de um senhorio eclesiástico de antigo regime. Aumenta a população, 
a compacidade intramuros, e os espaços abertos precedentes vão sendo preenchidos por construções. 
Proliferam os conventos, as irmandades, as ordens, os recolhimentos, todos juntos promotores de novos 
e vigorosos equipamentos coletivos, que sugestionam a implementação de uma urbanização conventual. 
A cidade progride também pelo desenvolvimento de novos proventos que afluem mais do território que 
domina do que dos míticos brasis. O investimento nos espaços do culto e a concentração de gentes trazem 
também o engrandecimento dos ofícios e dos serviços ligados a esta realidade, promovendo a diversifica-
ção, a especialização e o refinamento das atividades, e o afluxo de recursos. A cidade exterioriza-se mais, 
abre-se para o espaço público. Braga é por essa altura também lugar de festa e cerimonial.

Embora o plano urbano continue a ser predominantemente o que foi herdado do primeiro terço 
do século XVI, a cidade não virá a sentir a rutura provocada pela industrialização, que, diga-se, nunca 
se virá a impor. Enfeudada ao comércio e aos serviços, sempre dependente do vigor da sua expressão 
demográfica e da centralidade regional, mais ou menos imediata, que conserva, o casco urbano de Braga 
é incisivamente retificado na segunda metade do século XIX, apartando-o definitivamente da fisionomia 
medieva e tortuosa que veio a imprimir o cânone de um centro histórico urbano.

Contudo, a circunscrição monumental ou histórica de Braga terá ainda de esperar, já que as primícias 
românticas de proteção dos monumentos quedar-se-iam equívocas ainda nos primeiros anos do século 
XX. As elites intelectuais locais não tiveram visão para medir o alcance do valor patrimonial da cidade 
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para além das suas convicções ideológicas ou instrumentalidade política. Veja-se o exemplo do republi-
cano Manoel Monteiro que intrepidamente se bateu pela preservação do monumental castelo medieval, 
o mesmo que, sendo poder, na proporção inversa do seu anticlericalismo confessional, contemporizou 
com a destruição do extraordinário convento dos Remédios. De facto, seria preciso chegar um urbanista 
estrangeiro, Étienne De Gröer (1942), por incumbência do autoritário ministro Duarte Pacheco, para 
que, pela primeira vez em Braga, se introduzisse e discorresse da necessidade em se considerar uma zona 
arqueológica70, atinente a preservar as velhas casas e ruas, dignos testemunhos da arquitetura de outros 
tempos. A ideia, porém, não deixou raízes.

A partir, de finais da década de 1950, durante o Estado Novo, sob o protagonismo de um Comenda-
dor ativo e persuasivo junto do governo central, A. M. Santos da Cunha, presidente da CMB (1949-61), a 
cidade rompeu com a arcaica estrutura radio-concêntrica, expandindo-se, sobretudo, a Sul, sendo então 
abertas novas avenidas e uma rodovia de atravessamento da cidade. Ponto de viragem para o início de 
novas centralidades na estrutura interna da cidade.

2. Um centro histórico sui generis

Desde uma perspetiva aristotélica reconhecemos que para compreender qualquer coisa é preciso 
reportarmo-nos à sua nascença. As origens romanas e bimilenárias de Braga encontram aqui o particu-
larismo que se pode resumir em duas ordens de razões. Em primeiro lugar, o facto de Bracara Augusta 
ter prorrogado a sua urbanidade para além do fim do ciclo geral do urbanismo romano. Por segundo, a 
originalidade dos perímetros amuralhados da cidade clássica e medieval não serem concêntricos entre 
si. Isto é, intersectarem-se num sector comum – o bairro das travessas – sob a nova centralidade da Sé 
Catedral, tendo deixado à margem da história, até à segunda metade do século XX, as ruínas soterradas 
de Bracara Augusta. Por aqui se compreende que o tema do património arqueológico tenha adquirido 
privilégio no foro do debate das políticas urbanas de Braga, mais a mais no momento histórico que fez 
coincidir um surto de expansão da cidade para esse setor (SW), com a afirmação e autonomização do 
poder autárquico democrático.

O centro histórico de Braga resulta dessas vicissitudes, desde logo porque, para além da vasta área 
que abrange, superior a 100 000 m2, apresenta ainda trechos significativos não inteiramente consolidados, 
mesmo do ponto de vista patrimonial, onde ainda hoje se continua a erguer novos edificados de raiz.

Desde o correr dos anos de 1970 a cidade expandia-se a Sul, avançando sobre os terrenos cujas aber-
turas dos alicerces das novas construções traziam à luz do dia vestígios arqueológicos da cidade romana. 
A democratização da sociedade viria a potenciar o debate público sobre o crescimento da cidade, que 
opôs, então, uma elite intelectual local, secundada por destacados membros da embrionária universida-
de do Minho e um grupo de arquitetos do Porto, defensores do património construído, aos interesses 
imobiliários, com o apoio da Câmara Municipal, que não reconheciam entraves à construção. Desta saga 
surgiu uma comissão de cidadãos (1976), que deu origem à criação de uma associação cívica de defesa do 
património (ASPA, 1977) e foi criado, no mesmo ano, sob os créditos da universidade, o campo arqueoló-
gico de Braga. Este ficou incumbido de proceder às primeiras prospeções e escavações, iniciando aquilo 
que se denominou o Projecto de Salvamento de Bracara Augusta, que, entre outros objetivos, pretendia 
delimitar as zonas da cidade a acautelar.

Embora as primeiras tentativas de retomar uma zona de protecção arqueológica e histórica em Bra-
ga datem de 1974, incluindo os perímetros da cidade romana e medieval, esta iniciativa, de J. J. Rigaud 
Sousa, não obteve mais do que a definição jurídica de área de protecção (Ministério da Educação, 27-XI-
1974), tendo o efeito sido nulo. Aliás, como toda a legislação provisória e avulsa que, entretanto, viria 
ser produzida sobre esta matéria entre os anos de 1976 e 1979, tendente à fixação de uma zona non 

70  Plan d`Amenagement et d`Extension (avant-project), De Gröer, Oeiras 1942.
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edificandi, também os resultados não foram melhores. A inoperacionalidade e a falta de conjugação 
entre os agentes envolvidos, os técnicos especialistas, a autarquia e a tutela governamental, impuseram 
constantes prorrogações, ao ponto de, recorde-se, um dos vereadores de então afirmar em público que o 
deferimento legal tácito por falta de resposta das entidades tutelares deveria ser considerado como um 
instrumento democrático sic. Além da aquisição dos terrenos das termas do Alto da Cividade, entretanto 
descobertas, e da criação da Unidade de Arqueologia da UM, prosseguia a ineficácia do plano de urbani-
zação de 1965, e a Câmara Municipal continuou a admitir os loteamentos e a construção nesses sectores.

A autarquia, porém, confrontada com a crescente pressão cívica dos defensores do património e, 
também, com o impacto dos referenciais externos, muitos deles veiculados pelas orientações programá-
ticas das candidaturas de origem no poder central, ou derivadas das instâncias comunitárias, foi evoluin-
do na sua ação política.

Curiosamente, porém, a primeira delimitação patrimonial urbana surgiu em 197971, com a Classifica-
ção do Perímetro Medieval do Centro Histórico de Braga como Área Critica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística (ACRRU). Ao contrário do atractor arqueológico romano, privilegiava-se o casco medieval, na 
esteira do cânone seguido em outras autarquias, ao qual, muito certamente, não seria estranho o exemplo 
das práticas seguidas pela rival cidade de Guimarães, que virá em 2001 a obter para o seu centro histórico 
a classificação de património da humanidade. No entanto, há a referir que o perímetro medieval de Braga, 
ao contrário do romano, que dispunha de amplos espaços livres, era constituído por uma área edificada 
densa, perfeitamente consolidada, embora degradada, com uma população socialmente modesta, a soli-
citar uma intervenção programática urgente. Do ponto de vista das prioridades técnico-patrimoniais, a ar-
quitetura precedia então a arqueologia. Todavia, a reabilitação específica, continuada e direccionada para 
a salvaguarda e reabilitação do património cultural imóvel do município em geral e para o centro histórico 
em particular, só é assumida, enquanto tal, a partir de 1985, com a instituição do Gabinete Técnico Local 
(GTL). De acordo com os seus serviços (Lopes, 2011), esta será a primeira estrutura técnica direcionada ex-
clusivamente para intervir no Centro Histórico. Dois anos depois é formalizado o Projeto Municipal de Sal-
vaguarda e Revitalização do Património Cultural Construído, que se consubstancia na criação do Gabinete 
de Salvaguarda e Revitalização (GSR); nos incentivos à salvaguarda e revitalização (como isenção de taxas 
municipais em obras de recuperação e apoio técnico); e, na determinação de um regulamento específico72. 
Em 1991 o GSR ganha peso na estrutura orgânica da edilidade, ao ser estabelecida a Divisão de Renovação 
Urbana (DRU) e, finalmente, no ano seguinte, será criado o Gabinete de Arqueologia da CMB.

O centro histórico de Braga, que se reparte pelas 7 freguesias73 mais centrais do município, abran-
gendo cerca de 2500 edifícios e incluindo 6500 residentes, que são 10% da população da área central da 
cidade (PA-CHB, Out. 2008, 2), tem a originalidade de distinguir o património arqueológico bracarense 
da restante área de salvaguarda e revitalização do património histórico urbano em geral. Mais recente-
mente, baseada no princípio do valor do património ambiental, associado ao cultural, a CMB tem vindo 
a integrar outros núcleos disjuntos do CH, como a zona das margens do Rio Este (inclui zona dos Galos)/
parque de S. João da Ponte/Monte Picoto74 e, espera-se, brevemente, o complexo hidráulico monumen-
tal das Sete Fontes (Areal de Cima).

71  alargado em 1996 – PA-CHB, Out. 2008, 11.
72  Regulamento Municipal de Salvaguarda e Revitalização do Centro Histórico de Braga (RMSRPC), aprovado em 1987, alte-

rado em 1998 e em 2007 (DR, II, n.º 200, edit. N.º 865/2007, de 17 Outubro), neste último caso, decorrente da aplicação do novo 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

73  Freguesias do núcleo duro histórico: Cividade; Sé; S. João do Souto; e as históricas da coroa imediata: Maximinos; São Láza-
ro; S. Vicente; e S. Vítor.

74  A zona de intervenção proposta no programa (Out. 2008) estende-se por, quase, 3 Km, e cobre uma superfície total de cerca 
de 75 hectares ao longo das margens do Rio Este, entre a Av. Frei Bartolomeu dos Mártires e a Ponte Pedrinha, incluindo o conjunto 
formado pelo Monte do Picoto e pelo Parque de S. João da Ponte.
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Figura 1. Áreas regulamentares de proteção do centro histórico de Braga na sua relação com os perímetros das antigas  
muralhas (romana e medieval)
Fonte: execução própria a partir de informação gráfica divulgada pela Divisão de Renovação Urbana (CMB)

De uma dimensão fundamentalmente física, orientada para a reabilitação material, cujo objeto 
de intervenção se desenrolou, sobretudo, no quadro dos Programas de Reabilitação de Áreas Urbanas 
Degradadas (PRAUD) e de Reabilitação Urbana (PRU), em 1996 a CMB, procedendo ao alargamento do 
perímetro da ACRRU, implementa o Programa de Reabilitação Urbana (1996 – 2002), sustentado no re-
forço interventivo dos problemas sociais, económicos e culturais e urbanísticos, designadamente, na pre-
tensão de articular com o, entretanto aprovado, Plano Diretor Municipal (1994). A edilidade reconhecia 
e intervinha numa área que considerava passível de ser revitalizada por estar degradada e decadente, 
revelando abandono progressivo, envelhecimento e empobrecimento das populações residentes.

Na sequência dos fundos comunitários disponíveis e das políticas governamentais para as cidades, a 
CMB, em parceria com a Associação Comercial, estreia-se no urbanismo comercial, que tem como área 
alvo, a armadura viária mais significativa no setor, e onde, designadamente, a dimensão patrimonial 
e central do comércio tradicional obtém particular acuidade. Primeiro será o PROCOM (1997) e, mais 
tarde, o URBCOM (2005). As componentes mais intangíveis da intervenção e, sobretudo, a concorrência 
das grandes superfícies, localizadas no interior do centro urbano, irão, entre outros fatores, que adiante 
explicaremos, limitar o alcance do voluntarismo deste processo.

A política de recuperação tem prosseguido ativamente, todavia, incidente num modelo de interven-
ção que privilegia as fachadas do edificado, validadas como sendo de interesse histórico e arquitetónico, 
em detrimento dos interiores e das morfo-volumetrias pré-existentes.

Embora como os demais CH’s, da maioria das cidades portuguesas, estes não coincidam com as cir-
cunscrições de servidão administrativa – as freguesias – sendo por isso difícil, à falta de levantamentos 
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específicos, aferir os valores demográficos que os caracterizam, no caso de Braga, podemos estimar algu-

mas tendências muito generalistas, contudo, concludentes relativas ao crescimento detetado. Se é verda-

de que a generosidade das áreas de condicionamento patrimonial tem tolerado, no interior do seu perí-

metro, a edificação de novas edificações, e até de urbanizações, evidenciando o espetacular crescimento 

de alojamentos familiares, que só no período entre 1991/2001, registou um aumento de 57,3% – tendo 

baixado no último período intercensitário para 9,7% – ainda que mais recentemente com tendências de 

crescimento mais moderadas, esta realidade teve um profundo impacto no centro histórico de Braga.

A intensa construção das duas últimas décadas e a consequente oferta de habitação dentro do cen-

tro histórico impediu que o processo de envelhecimento e desertificação do conjunto destas freguesias 

fosse tão acentuado como tem acontecido em outros centros históricos. Se é verdade que as freguesias 

nucleares do casco histórico vieram a perder sempre população, os sectores integrantes das freguesias 

que preenchem a coroa envolvvente compensaram o desequilíbrio. A freguesia que perdeu mais po-

pulação no último período intercensitário foi a da Cividade (-24,5%), seguida da de S. João do Souto 

(-22,2%), tendência, contudo, que já se vinha registando do período anterior, embora com magnitudes 

distintas. Isto é, enquanto que esta manteve sensilvemente os mesmos valores de perda do ciclo prece-

dente, a Cividade, então, pautava-se por valores bem menores (-7,3%). Por seu turno, as freguesias da 

cintura imediata ao CH que pertencem ao grupo das contribuiram para o aumento generalizado da po-

pulação do município, nas franjas integram o CH, emboram não existam dados objetivos, estima-se que 

também registaram igualmente uma dimunição de população, porém, mais modesta.

A densificação do CH de Braga tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, sobretudo, através da 

expansão construtiva no “miolo dos quarteirões”, realidade que, inclusive, recentemente conduziu à si-

tuação inédita de ter sido desclassificado património que estava “em vias de classificação” pela entidade 

acreditadora da tutela75. E no entanto, a cidade parece conviver bem com os contrastes, já que exalta 

e recomenda o Santuário do Bom Jesus, o mais consensual dos monumentos bracarenses, aquele que, 

segundo Harry Seidler, no prestigiado The Grand Tour – Travelling the World with an Architect´s Eye, é 

considerado como um dos melhores exemplares do Barroco no mundo76.

3.  Comércio e serviços provocam mudança sistémica em Braga – uma capital do comércio assumida-

mente

No final do Século XX e entrada no Século XXI, a cidade de Braga sofreu grandes transformações, 

resultantes de financiamentos Nacionais e Europeus como consequência da entrada de Portugal na Co-

munidade Económica Europeia (CEE) em 1986, onde se permitiu a expansão da cidade para novas áreas 

em torno da “velha cidade”. Esta expansão constituiu a grande reforma da época democrática de Portu-

gal no séc. XX, apenas comparável em dimensão á que foi promovida com a destruição da muralha que 

a circundava. 

A conclusão, em Junho de 2003, da circular interna que permite a ligação da cidade ao sistema de 

autoestradas nacionais e da Galiza, favorece uma acessibilidade ao centro da cidade em perfil de auto-

estrada (duas faixas de rodagem em cada sentido).

Ao nível do Velho Centro a partir de 1997 verificou-se uma onda de modernização do centro histó-

rico que envolveu infraestruturas e edificado comercial. Braga conheceu, então, a maior modernização 

75  “por ter havido transformação de imóveis que criaram novos espaços e volumetrias que não correspondem a um valor na-
cional”, vid Proposta de 15-04-2011 da DRCNorte a propor o arquivamento da proposta de classificação de 25-05-1981 da Universi-
dade do Minho, in, http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/71275/, 23 de Agosto de 2012.

76  Seidler, Harry – The Grand Tour – Travelling the World with an Architect´s Eye – Taschen, 2004, p. 266-267.
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do comércio do país. Verificou-se uma excelente utilização de fundos públicos integrados nos Programas 
de Modernização do Comércio.

O centro da cidade de Braga revitalizou-se no âmbito dos seus projetos de Urbanismo Comercial, 
que possibilitaram a modernização de unidades empresariais de comércio e de alguns serviços, a requa-
lificação do espaço público envolvente, e a realização de ações de promoção e animação comercial.

O 1.o Projeto de Urbanismo Comercial de Braga, promovido conjuntamente pela Associação Comer-
cial de Braga e pela Câmara Municipal de Braga, no âmbito do PROCOM – Programa de Apoio à Moder-
nização do Comércio, no período temporal de 1995 a 2000, (a concretização dos Investimentos Individu-
ais verificou-se de Fevereiro de 1997 até 31 de Outubro de 2000) resultou da identificação dos seguintes 
problemas basilares: – grande número de estabelecimentos de comércio e de serviços desatualizados sob 
o ponto de vista físico, dos produtos oferecidos, métodos de gestão e venda; – espaço envolvente des-
qualificado e pouco propício á estadia e ao encontro; – degradação do edificado e dos espaços públicos 
e perda de animação e de capacidade de atração.

Nesta perspetiva o 1.o Projeto de Urbanismo Comercial de Braga consubstanciou-se em 3 vertentes a 
destacar: – revitalização e modernização do tecido empresarial do comércio e serviços, a cargo dos em-
presários; – requalificação urbanística da área de intervenção, da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Braga; – realização de ações coletivas de promoção, animação e divulgação do projeto, promovidas 
pela Associação Comercial de Braga.

A área de intervenção tocou diretamente 22 artérias do Centro Histórico da cidade, provocando a 
modernização em simultâneo de 171 estabelecimentos de comércio e serviços. Para se compreender o 
impacto deste projeto refira-se que correspondeu a uma taxa de adesão dos empresários de 45,97%, 
para um universo de 372 unidades. 

O investimento médio por estabelecimento foi de 89.000 euros distribuído por obras de remodela-
ção interior e beneficiação das fachadas, instalação de equipamento de climatização, segurança, sono-
rização, exposição, equipamento informático e software de apoio à gestão, sinalética exterior e equipa-
mentos publicitários, ações de marketing e outros equipamentos específicos da atividade.

Os investimentos urbanísticos apoiados pelo PROCOM e outros programas, traduziram-se na trans-
formação de 8 artérias em áreas pedonais (Rua de S. Marcos, Rua D. Diogo de Sousa, Rua do Castelo, 
Largo de S. Francisco, Largo Barão de S. Martinho, Praça Velha, Rua da Misericórdia, Rua. Eça de Quei-
rós); construção de um parque de estacionamento subterrâneo (cerca de 1.500 lugares); colocação de 
mobiliário urbano e colocação de equipamento urbano diverso. 

O projecto envolveu ainda um plano de comunicação para promoção global da Área de Intervenção 
e a implementação de ações de animação comum (promoções, sorteios, desfiles de moda, concursos e 
manifestações culturais). A intervenção integrada originou um novo posicionamento do comércio do 
centro da cidade.

As intervenções realizadas permitem identificar ainda hoje uma nova arquitetura comercial, dife-
rente realidade urbana, mais animada, mais cuidada e atraente. Como impactes diretos e indiretos do 
projeto podem-se identificar: atração de elevado número de insígnias para o centro da cidade, incre-
mento da atração de visitantes e consumidores para o centro urbano, efeito de desmultiplicação que 
despoletou investimentos noutras unidades empresariais, investimentos que beneficiaram o usufruto 
em termos de atividades culturais, de lazer e habitabilidade; potenciação da reabilitação de edifícios, 
projeção de uma imagem atrativa, competitiva e moderna do comércio do centro da cidade de Braga, 
elemento fundamental para a captação de clientes.

É pois inegável o contributo do projeto para a vitalidade e viabilidade do centro da cidade. Para o 
sucesso do projeto contribuiu o envolvimento ativo dos dois promotores: a Câmara Municipal, que se 
empenhou na reorganização do centro da cidade: recuperação de ruas, passeios, pedonização, insta-
lação de mobiliário urbano, para preservar as suas características multifuncionais e o seu património 
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histórico e cultural, para tratar dos acessos, dos transportes coletivos, do estacionamento e reconquistar 
cidadãos; a Associação Comercial para mobilizar e aglutinar os empresários, tornando coletivo e organi-
zado aquele esforço que há que desenvolver e que permite soluções que estão fora do alcance de uma 
atitude isolada e individual.

Nos anos seguintes por via da influência gerada pelos projetos anteriores e com apoio de outros 
Programas de Apoio á Modernização do Comércio, designadamente do MODCOM, verificou-se uma 
dinâmica de iniciativa individual e privada de modernização dos estabelecimentos comerciais que veio 
reforçar as dinâmicas anteriores de modernização do espaço público. Vive-se uma fase de modernização 
do centro histórico e da oferta comercial sem paralelo na história recente da cidade.

Figura 2. Braga. Rua dos Capelistas. Antes e depois da Intervenção do Projeto de Urbanismo Comercial. 1997 a 2000

4. Dos centros comerciais de primeira geração às novas centralidades

Com a revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974, muitos portugueses vindos das ex-colónias ins-
talaram-se em Braga e desenvolveram com o sector imobiliário o conceito de Centros e Galerias Comer-
ciais em Edifícios de construção recente no casco urbano. Estes Centros e Galerias Comerciais geram uma 
influência notável no comportamento dos consumidores da região que passam a encontrar em Braga 
uma oferta comercial nova, com um horário novo – abertura à noite e ao fim de semana. Na sua maioria 
esses centros comerciais ainda hoje estão ativos mormente estarem envelhecidos, alguns em decadên-
cia e procurando novos caminhos. (Lafayete, Rechicho, Gold Center, o Santa Bárbara, o Sotto Mayor, o 
Cairense, o Rio Este, CCAvenida, o Galécia e o Santa Cruz, entre outros). A cidade de Braga no seu casco 
histórico chegou a registar a existência de o 22 Centros e Galerias Comerciais com mais de 2.000 lojas de 
pequena dimensão, note-se, numa época em que o município possuía cerca de 100 000 habitantes.

A cidade de Braga, é um testemunho vivo da tendência cíclica pela qual tendem a passar os centros 
das cidades. Até meados dos anos setenta nada parecia influenciar o poder do centro da cidade. No cen-
tro da cidade tudo acontecia e pelo centro todos passavam. No entanto, os anos oitenta assinala-se uma 
viragem, com o comércio a deixar de estar confinado ao centro, para se começar a instalar nas avenidas 
e nas novas urbanizações.

A primeira grande centralidade exterior ao centro da cidade surge em 1989 com a inauguração do 
Hipermercado Feira Nova e posteriormente melhorado com a sua integração em 13 de Maio de 1999 
naquele que é considerado o maior e mais moderno centro comercial da região – o Shopping Braga Par-
que (com 89 lojas e 714 lugares de estacionamento). Neste intervalo de tempo e prolongando-se pela 
década de noventa e primeira década do ano 2000, surgem outros Hipermercados e Centro Comerciais 
como o Hipermercado Continente (ex-Carrefour 1997) integrado no Centro Comercial Minho Center, o 
Cash and carry Makro (1996) e outras cadeias comerciais como o AKI (bricolage), a Staples Office Centre 
(papelaria, informática, mobiliário de escritório), San Luís (eletrodomésticos e informática), Rádio Popu-
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lar (eletrodomésticos e informática), Mega Sport (material desportivo), Media Markt (eletrodomésticos 

e informática), Lidl (discount alimentar), para além de outras variadíssimas pequenas e médias empresas 

comerciais e de prestação de serviços.

A primeira década do ano 2000 vê nascer três grandes novas centralidades, uma que surge a 20 de 

Junho de 2007, designada Braga Retail Center, especificada no quadro seguinte,

Quadro 1

Designação / Marca Área Bruta Locável (m2)

BRAGA RETAIL CENTER – 20/06/2007
integrando as seguintes MARCAS / Oferta:

18.800 lugares

- Conforama 3.478

- Continente Outlet 2.502

- Max Mat 3.350

- Max Garden 1.650

- Sportzone 1.645

- Norauto 1.143

- Minipreço 1.118

- Ctherine Lansfield Home    836

- Casa das Prendas   915

- Sofatini    686

- Casa  649

- Blue Rise  306

- Bata  304

- Diz Telecomunicações   37

- CoffeeXop   43

- Restaurante  147

- Estacionamento  550 lugares

Distribuição da área bruta locável (m2) por marca/oferta, no espaço comercial Braga Retail Center (2006/07)
Fonte: Associação Comercial de Braga (2012)

A segunda surge em Novembro de 2007, após obras de expansão, o Shopping Braga Parque que 

passou a deter uma área bruta locável de 18.106 m2, com um total de 111 lojas (mais 22 lojas), e com 

825 lugares de estacionamento (mais 111 lugares), destacando-se a entrada da FNAC, como nova loja 

âncora.

A terceira, designada Via Nova, é inaugurada em 30 de Setembro de 2008, do Grupo E-Leclerc é 

composta por um centro comercial com 8.800 m2 de área bruta locável, 46 lojas e 900 lugares de esta-

cionamento.

Braga passou a dispor de uma rede de centros com formas e capacidades de atração distintas. Passou 

a haver grandes pólos de comércio e serviços fora do centro histórico da cidade, aos quais se vai juntar o 

Dolce Vita (inicialmente previsto para Outubro de 2009, sendo sucessivamente adiado e aguardando-se 

a sua inauguração para o Natal de 2012), localizado a norte da cidade, a 2 kms do centro da urbe frente 

à futura circular do Cávado. Terá ligação directa à A3 e EN101 e acessos privilegiados à rede de estradas 

locais. O projeto Dolce Vita Braga tem uma ABL de 75.000 m2, abarcará 203 lojas, estacionamento para 

2.750 lugares. Integrará um hipermercado Continente, um Multiplex de Cinemas, uma área de lazer com 

Health Club, restaurantes e várias unidades de comércio independentes.
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As novas centralidades implantadas junto do primeiro “anel rodoviário”, provocam grande impacto 

na vida económica e social da cidade. Assiste-se a uma concorrência sem precedentes da vida da “velha 

cidade” provocando mudanças comportamentais relevantes nos consumidores, a dividirem-se claramen-

te entre jovens com preferência pelos Centros Comerciais novos e os mais velhos a manterem ainda uma 

fidelização ao centro histórico. Os primeiros a aderirem claramente aos novos conceitos de comércio de 

marca e dos novos Centro Comerciais ficando dominantemente o velho centro a lutar pela fixação dos 

velhos consumidores e a desenvolver estratégias de captação dos jovens.

No seu conjunto atualmente, existem no distrito de Braga cerca de 130 superfícies comerciais de 

média e grande dimensão – repartidas igualmente (50%) entre área alimentar e área não alimentar – 

representando uma área de venda líquida de cerca de 140.000 m2 (DGAE, 2008). Esta oferta comercial 

está distribuída pelo canal discount que preenche o maior número de superfícies comerciais do distrito 

(28%), seguido do vestuário/calçado (24%). Em termos de área de venda líquida, a área alimentar re-

presenta cerca de 59% das superfícies comerciais de média e grande dimensão, em parte explicada pela 

dimensão das lojas, as quais, como é o caso dos hipermercados possuem maiores áreas de venda. A área 

não-alimentar continua a crescer e a área de venda líquida de tecnologia/informática, representa atual-

mente, a maior área de venda líquida do Distrito (25%). 

Especialização terciária do centro

Braga, graças à sua elevada especialização terciária funcional, sobressai também como o centro 

funcional equilibrador da sub-região Minho e, inclusivamente de determinadas áreas de Trás-os-Montes, 

mais próximas. As populações dessas áreas deslocam-se a Braga para satisfazer as suas necessidades ao 

nível de serviços, forçados pela escassa dotação de infraestruturas terciárias existentes.

Comparativamente com os municípios próximos, Braga possui um tecido produtivo muito mais di-

versificado e, sobretudo, mais terciarizado, sendo este sector de atividade responsável pelo número mais 

significativo e importante de relações de intercâmbios entre Braga e a sua área de influência.

Desde a sua fundação que Braga corresponde a uma cidade eminentemente comercial, sendo os em-

presários de comércio o sustentáculo económico deste território. Braga é, assim, um concelho de grande 

pujança comercial, mas também de serviços, atividades a que estão ligados direta ou indiretamente, a 

maior parte dos agregados familiares.

A produção de software é uma nova força da economia bracarense, considerada por muitos a Silicon 

Valley Portuguesa. Este sucesso deve-se especialmente à Universidade do Minho, que desde 1976 forma 

profissionais nesta área.

Reforçando esta realidade surge a mudança acentuada de um vasto conjunto de espaços comerciais, 

antes vocacionados para o comércio a retalho a transformar-se em espaços de cafetaria, restaurantes, 

pastelarias, cuidados pessoais, cabeleireiros, estética, etc. A partir da realidade do “Guia de Compras de 

Braga” (1995), elaborado pela Associação Comercial de Braga (ACB) em 1995, no qual se apresenta a 

identificação de todo o comércio existente no centro histórico, podem constatar-se as mudanças e co-

nhecer o quanto a função terciária tem ganho como força económica e social na cidade.

A influência é tal que a própria Associação Comercial de Braga para responder ao tecido empresarial 

dominante editou em poucos anos um conjunto de livros associados ao sector alimentar e de serviços – 

Guia das Pastelarias (1995); Carta de Doçaria Tradicional do Minho (1997); Newsletter CANAL HORECA & 

Comércio Alimentar (a partir de 2006); Boletim Informativo Beauty (a partir de 2007); Manual de Segu-

rança Alimentar (Maio de 2009), Livro bi-lingue em Português e Galego de Pastelaria, designado “Sabo-

reando” (2010); Carta das Sopas Gourmet (2010), e concebe a produção de dois produtos de pastelaria 

com registo de Marca Coletiva Nacional (Bolo Rei Gourmet e Pink Cake, 2008 e 2009).
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No relatório de contas anual de 2010 da ACB, apresentado na Assembleia Geral de 29 de Abril de 
2011, foi efetuada uma análise ao movimento de associados da ACB na última década (2001 a 2010), 
ficando então registado o crescimento do sector terciário na sua base associativa, com a adesão de 1.092 
novas empresas contra apenas 538 do sector do comércio. Nesse mesmo período cessaram atividade 
associativa 669 empresas do comércio a retalho contra 697 empresas do sector terciário. Note-se que o 
associativismo empresarial em Portugal é livre, não sendo obrigatório a filiação associativa.

Ao nível da hotelaria o velho centro também conhece uma vaga de modernização e de construção 
de hotéis, de tal modo que hoje a oferta neste sector em Braga surge através do booking via Internet, 
que regista 31 hotéis de 3, 4 e 5 estrelas de cadeias nacionais e internacionais em concorrência com ho-
téis e unidades de alojamento locais de grande qualidade.

A importância da Bracara Augusta no mercado nacional e internacional de turismo também ganha 
nova força com a constituição da cooperativa de promoção e desenvolvimento do Turismo Cultural e Re-
ligioso, designada TUREL, constituída na sua base pela Associação Comercial e a Arquidiocese de Braga 
no início da primeira década do ano dois mil. A Bracara Augusta assume a forte marca da função religio-
sa ao longo dos tempos e que ganha maior notoriedade com o trabalho da TUREL. 

Bracara Augusta é uma das cidades cristãs mais antigas do mundo. Com inúmeras igrejas por km², se-
minários e estabelecimentos de artigos religiosos, dois santuários de peregrinação (Bom Jesus do Monte 
e Basílica de N.a Sr.a do Sameiro), é assim reconhecida pela forte marca da função religiosa, cuja tradição 
vem de tempos remotos. Denominada popularmente como Cidade dos Arcebispos ou Roma Portuguesa, 
é também considerada como o maior centro de estudos religiosos em Portugal.

A marcar a força da matriz religiosa surgem anualmente as celebrações da Semana Santa de Braga 
que se constitui como a principal iniciativa a atrair turistas da vizinha Espanha à cidade, esgotando a 
oferta de alojamento hoteleiro e da restauração. A inicitiva possui tal influência nas atividades econó-
micas que os comerciantes colocam nas montras das lojas uma bandeira da Galiza com a inscrição em 
Galego, BENVIDO A BRAGA.

O Mito do centro comercial a céu aberto

A cidade de Braga é pedonalizada desde o Arco da Porta Nova (histórica porta desde há 500 anos, 
de acesso poente ao casco histórico) e por 42 ruas e praças contíguas, criando uma das maiores áreas 
pedonais contínua do país.

Em 2012 ainda se continua a expandir e a desenvolver a área pedonal através de um eixo imaginá-
rio que atravessa uma elipse pela parte mais prolongada onde se instala a “velha cidade”. A cidade de 
Braga é essencialmente pedonal no seu centro histórico, com a sua maior continuidade em quase linha 
reta entre a Estação de Caminho de Ferro até à zona da Senhora a Branca. Fica a ideia que se está a de-
senvolver um Centro Comercial a “Céu Aberto” no centro da cidade. Foram construídos vários parques 
subterrâneos em pleno centro histórico (Av.a Central, Campo da Vinha, Av.a da Liberdade, Praça da Ga-
liza), com uma capacidade total superior a 2.500 automóveis. Melhoram-se os jardins e humanizam-se 
as áreas verdes existentes, colocou-se novo mobiliário urbano a que se acrescenta a vivência da Capital 
Europeia da Juventude 2012 assente num vasto programa de realizações de cariz lúdico, cultural, musical 
e de encontros de juventude.

Existe, no entanto, uma dificuldade crescente em desenvolver a lógica de funcionamento de um 
centro comercial apenas pela modernização da oferta comercial e do espaço público. Têm sido efetuados 
muitos investimentos no domínio da animação do centro urbano, com campanhas de marketing ativo 
na atratividade ao centro. 

A estratégia criativa desenvolvida para as diferentes campanhas procura mostrar a vantagem da 
oferta diversificada e rica do centro da cidade de Braga aliada à moldura histórica de um passado bimi-
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lenar, onde os consumidores podem efetuar as suas compras e, simultaneamente, visitar e usufruir de 
múltiplos locais de interesse histórico, memorável e lúdico. A campanha em curso – O MAIOR CENTRO 
COMERCIAL DO PAÍS TEM 2000 ANOS – é um slogan que, apoiado graficamente em referências à fun-
dação da cidade pelos romanos, persegue essa ideia de urbe ancestral de natureza estratégica para as 
comunicações e transações comerciais, e corporiza uma visão que nasceu há dois milénios, mas que ainda 
hoje se mantém atual.

Figura 3. Cartaz promocional do comércio no centro da cidade de Braga, promovido pela Associação Comercial de 
Braga (2011)
Fonte: Associação Comercial de Braga. 2011

Foi objetivamente desenvolvida uma estratégia criativa que permitisse a escolha do eixo psicológico 
que influenciasse o consumidor a criar a ideia de que em Braga, capital do comércio, cidade com impor-
tante património histórico, as compras são realizadas no centro da cidade. Por iniciativa da Associação 
Comercial e em resposta à necessidade identificada no Estudo Global do 2.o Projecto de Urbanismo 
Comercial de Braga, o comércio do centro da cidade de Braga tem hoje uma marca distintiva – a marca 
“BRAGA – O Comércio Está No Centro” – criada com a missão específica de atrair os consumidores para 
os estabelecimentos comerciais e de serviços do centro da cidade.



163

A contrariar todos os esforços de manter e reforçar a dinâmica do “velho centro” verificam-se mui-
tos constrangimentos que têm contribuído para inverter todos os esforços públicos e privados de desen-
volver na perceção do consumidor a ideia do Centro Comercial a Céu Aberto. A política de acessibilidade 
e mobilidade contrariam a ideia anteriormente transmitida – todo o estacionamento à superfície e sub-
terrâneo é pago e concessionado a privados, dificultando e encarecendo o acesso dos consumidores ao 
centro da cidade. Associado a esta realidade as opções políticas de retirar do centro da cidade um vasto 
conjunto de serviços públicos como Tribunal, Centro de Emprego, Segurança Social, Hospital Central, 
Polícia e GNR têm contribuído para “esvaziar” o Centro de um conjunto de funções vitais á atração de 
consumidores regulares, passando o centro exclusivamente a ser utilizado pelos ainda poucos turistas e 
geração mais envelhecida. 

Reconhecendo-se as vantagens que a modernização e qualificação do espaço público do centro 
histórico vai disponibilizando, fica a dúvida da sua sustentabilidade a prazo com a forte perda de com-
petitividade do comércio a retalho do centro e se a sua substituição por restaurantes, cafés, pastelarias 
só por si gera a atração e mobilidade necessária ao repovoamento do centro.

Vive-se ainda um momento histórico de adaptação da sociedade aos diferentes modelos de desen-
volvimento do comércio – novas centralidades com grandes espaço comerciais vs centros históricos com 
pequenos e personalizados espaços comerciais. Mas pode afirmar-se, sem tibiezas, que será necessário 
repensar a política das acessibilidades dos consumidores quando, é sabido, estes necessitam de se deslo-
car ao “velho centro” para usufruir da função de abastecimento da população.

Mudança do hospital central, um novo problema

A partir de 11 de Maio de 2011, o Hospital Central de Braga mudou do centro histórico, onde esteve a 
funcionar mais de 500 anos, e deslocou-se para novas instalações na periferia (a cerca de 6 Km da anterior 
localização). Esta mudança fez com que o centro histórico perdesse a dinâmica da principal “atividade ân-
cora” da cidade. O impacto tem sido de tal monta que a cidade está a debater-se ainda com a mudança de 
comportamento dos cerca de mais de 10.000 utentes/dia do Hospital. Segundo estudos recentes da ACB, 
foram estimados em mais de 100.000 euros/dia a perda de negócio do comércio local. Entre os operado-
res que mais têm evidenciado essa perda irreparável destacam-se as actividades dos retalhistas do centro 
histórico, mormente aqueles que se encontram instalados nos eixos de acesso ao antigo Hospital de S. 
Marcos vindos a partir da Estação de Caminho-de-ferro e da Estação de Camionagem, bem ainda como os 
retalhistas dos Centros Comerciais de primeira geração instalados nas suas proximidades. 

Estranhamente não foi efetuado nenhum estudo sobre o impacto do encerramento do Hospital de 
S. Marcos na atividade económica e social do centro de Braga, nem foram desenvolvidas estratégias de 
minimização desses efeitos. Em 2012 ainda nada foi instalado no complexo do S. Marcos, estando com-
pletamente devoluto.

Comportamento social da velha cidade em mudança

Com a realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, a cidade de Braga conhece bene-
ficiações importantes, como a construção de um novo Estádio de Futebol, galardoado com o prémio 
Pritzker de Arquitectura, atribuído em 2011 ao seu autor, o Arquiteto Eduardo Souto Moura. A seleção 
da cidade de Braga para a realização de jogos do Europeu de Futebol associando as benfeitorias que 
na época foram também efetuadas na ligação ferroviária entre Braga e Porto e a total renovação e re-
formulação da Estação de Caminhos de Ferro de Braga, veio aproximar as cidades de Braga e Porto com 
grandes vantagens mútuas na mobilização de novos públicos.

O desenvolvimento do Campus Universitário de Gualtar da Universidade do Minho, agora com uma 
população global de 10.000 alunos e a construção e entrada em funcionamento do Instituto Ibérico de 
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Nanotecnologia possibilitou a criação de uma nova centralidade e a expansão da cidade, a leste. A maior 
parte dos estudantes que são de fora de Braga concentra a sua residência nas imediações do campus – fre-
guesias de S. Vítor e Gualtar – mesmo as residências universitárias estão deslocalizadas do centro histórico 
(2 em Stª Tecla e 1 na rodovia). Exceto a experiência pontual de ter havido o investimento de uma residên-
cia universitária no edifício da estação de caminho-de-ferro, a generalidade dos estudantes de Braga não 
habita o centro histórico. Esse é, aliás, o mote de muitos dos atuais debates sobre a cidade, onde se pugna 
pelo estreitamente da relação entre o campus universitário e o CH. O velho centro tem então, hoje de “lu-
tar” contra uma nova e importante centralidade que favorece e atrai para si um vasto conjunto de novas 
lojas de comércio a retalho, pastelarias, restaurantes, unidades de alojamento implantados numa nova 
zona habitacional em grande crescimento (vale de Lamaçães), com a vantagem de desfrutar de novas ave-
nidas, vias de acesso e, sobretudo, sem se confrontar com limitações de estacionamento de automóveis.

O Velho Centro beneficia agora de duas infraestruturas âncora que tem de aprender a explorar. Uma 
é a estação ferroviária, que aproxima Braga da cidade do Porto, e a outra é a Estação de Camionagem, 
que se constitui como a principal entrada na cidade de consumidores vindos do Alto Minho interior, e 
de Trás os Montes. Importa por isso considerar estas duas importantes “portas de entrada” na cidade e 
aprofundar a nova relação da cidade com as suas centralidades, podendo no seu conjunto assumir uma 
mais valia na promoção da cidade no seu exterior.

Assim, na promoção da cidade, terá agora de se assumir as suas múltiplas ofertas, umas mais históri-
cas, no velho centro, com o Comércio, Museus, Alojamento e Restauração, Turismo Patrimonial, Cultural 
e Religioso, e outras, na sua periferia, associadas sobretudo ao Comércio de grandes espaços, vocaciona-
dos para o Lazer, o Alojamento e a Investigação.

Recentemente, a herdeira de Bracara Augusta promoveu obras de qualificação do velho Parque da 
Ponte e está a qualificar algumas artérias do casco histórico. A par destas intervenções no espaço público, 
Braga vive o tempo de iniciativas imateriais, integradas na Capital Europeia da Juventude 2012, atraindo 
uma nova relação com novos públicos jovens atraídos pela vivência desta Capital da Juventude.

5. Uma centralidade que persiste

O quadro atual de intervenção voluntária do CH pode ser interpretado a partir de vários enunciados, 
iniciativas e documentos. Se quisermos, porém, indagar as suas idiossincrasias e prospetivas teremos de 
ir mais além dos clichés proclamativos, ou mesmo dos números que tendem a convergir para o unifor-
mismo do conceito e para o lugar-comum do discurso técnico sobre o objeto, ele também cada vez mais 
comprometido.

Se tomarmos por exemplo, um dos mais recentes documentos referenciais que se debruça sobre a 
filosofia adotada para o CH de Braga, que faz o diagnóstico, que fixa os objetivos e delineia a estratégia 
conducente à formulação de um programa sustentado aos mais diversos níveis, no caso, podemos avocar 
o documento – Política de Cidades POLIS XXI, Parcerias para a Regeneração Urbana77, PO Região Norte 
2007-2013; Concurso para Apresentação de Candidaturas de Programas de Ação PRU/2/2008; Grandes 
Centros. Câmara Municipal de Braga, Outubro de 2008 – aferindo, a partir daqui, a consonância entre o 
doutrinário invocado e as perspetivas possíveis que empiricamente se podem colher.

O POLIS XXI, através da linha de parcerias para a regeneração urbana é um instrumento que pre-
tende alargar e flexibilizar a procedência de financiamentos, tanto públicos como privados, para os 
presentes fins até agora seguidos, e, muito particularmente, admitir uma variedade multitemática de 
intervenções e parceiros que procura romper com os modelos conceptuais do passado, que definiam a 
política de intervenção nos centros históricos.

77  2009 – QREN – Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Braga (2009 – 2012).
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De facto, embora se reconheça de imediato todas as solicitudes que compõem o cardápio que tem 

vindo a ser seguido na generalidade das cidades portuguesas que desfrutam deste poderoso recurso, a 

introdução das parcerias não constitui propriamente uma novidade, tanto mais que em Braga muito do 

dinamismo neste sector passava já, ao longo das últimas décadas, pela estreita convergência de atuação 

entre com os agentes económicos locais, particularmente da área da construção, e o intervencionismo 

liderante e ativo da autarquia.

Perante o abandono dos edifícios do CH, numa primeira fase, sobretudo, nos pisos superiores, depois, 

nos térreos, dedicados aos serviços e funções comerciais, processo este que veio a ser acompanhado da 

expectável degradação do edificado, do envelhecimento e da desertificação humana, iniciou-se um mo-

vimento inverso, por parte de investidores privados locais que passaram adquirir edifícios devolutos para 

recuperação. A esta realidade, não foi estranha a iniciativa promocional da própria câmara na reabilitação 

de uma parte desses imóveis. Até hoje, a CMB recuperou 37 edifícios e renovou 47 espaços públicos, com-

preendendo uma área superior a 100 mil m2, dos quais, neste particular, se evidencia, o alargamento da 

área pedonal (121 500 m2) e a promoção generosa do aparcamento automóvel privado78 (ver Quadro 2).

Quadro 2

Reabilitação do Centro Histórico de Braga

Avaliação do processo: 1985-2010 - “Indicadores de Execução”- DRU-CMB  (2011)

1. Edificado:

1.1 - Mais de 1000 edifícios particulares intervencionados (obras de conservação e reabilitação);

1.2 -  37 edifícios reabilitados por acção directa da CM Braga (18 destinados a habitação e serviços e 20 destinados a equipa-
mentos sociais, culturais e outras actividades públicas);

1.3 - 84% dos 2500 edifícios do C.H. em aceitável, bom ou muito bom estado de conservação;

2. Espaço Urbano:

2.1 - 47 espaços urbanos do C.H. requalificados:

2.2 - 111.400 m2 de espaço urbano do C.H. intervencionado;

2.3 - 121.500 m2 de área pedonal no C.H.;

3. Salvaguarda do Património:

3.1 - Mais de 300 imóveis (arquitectónicos e arqueológicos) inventariados e integrados no PDM;

3.2 - 302 intervenções arqueológicas desenvolvidas pela CMB (de 1992 a 2010);

3.3 -  64.475 pessoas visitaram os espaços musealizados geridos pela CMB (Fonte do Ídolo, Termas Romanas da Cividade, Azu-
lejos do Convento do Pópulo e Ruínas Romanas da Antiga Escola da Sé);

4. Gestão Urbanística:

4.1 Prestaram-se 13.604 informações técnicas nos últimos 10 anos;

5. Investimento:

5.1 Investimento global – cerca de 23.00.000 € (valores nominais/preços não actualizados);

5.2 Investimento financiado – cerca de 7.000.000 € (30%) (idem);

Fonte: DIVISÃO DE RENOVAÇÃO URBANA (CMB) – Pedro Lopes (2011)

78  a este propósito, recorde-se que, em 10 de maio de 2012, foi aberto ao sector privado a gestão, manutenção e exploração, 
em regime de concessão de serviço público, de lugares de estacionamento pago na via pública da cidade de Braga.
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Deste modo o CH de Braga, que já abrangia os principais trechos urbanos de primordial valor cívico, 
administrativo e do comércio e serviços, consolidava a sua centralidade intrínseca, sobretudo, esten-
dendo-se a um novo quadrante de novas áreas qualificadas, tanto ao nível do edificado, como ao dos 
arranjos de superfície dos principais espaços públicos. Aqueles, pelo menos num primeiro momento, 
viriam a ser procurados, fundamentalmente, para fins residenciais, por uma clientela dotada de maiores 
rendimentos79.

O Programa de Ação da Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Braga 
(2008), prossegue com as práticas e as políticas urbanas seguidas nos últimos anos. Saliente-se, neste con-
texto, pela notoriedade dada à iniciativa e pelo capital investido, a parceria estabelecida com um agente 
comercial e imobiliário (Grupo Regojo, SA), e outras instituições locais, muito próximas ou dependentes 
da autarquia80. Em perspetiva conjugava-se a oportunidade da autarquia prosseguir com o prolonga-
mento do túnel subterrâneo da Avenida da Liberdade, que dá serventia aos maiores e mais centrais 
auto aparcamentos da urbe, procedendo, simultaneamente, ao arranjo do espaço público de superfície 
implicado, e, pela outra parte, a intervenção do grupo económico no quarteirão do palácio dos correios 
(comércio, serviços e habitação), um dos mais centrais e sensíveis do CH, na expectativa deste proceder à 
reabilitação económica e patrimonial do sítio. Aliás, como veio a ser confirmado pelo valor arqueológico 
dos achados encontrados durante as obras, tanto no interior do quarteirão como nas escavações efetu-
adas em espaço público.

Considerada pela Câmara como uma oportunidade exemplar de parceria público-privada, porque 
a empresa ganhou um espaço mais adequado ao desenvolvimento do seu negócio e a Cidade ganhou 
uma praça pedonal mais extensa. A iniciativa não está, porém, isenta de controvérsia e de risco, desde 
logo pelo modo como foi publicitada, já que não mereceu um efetivo debate público, e, também, pelos 
impactes que implicou no património cultural, não só os arqueológicos, ainda hoje vedados ao público, 
como, sobretudo, na desfiguração do interior monumental do edifício dos correios. A edilidade, porém, 
prossegue na necessidade de ampliar o âmbito temático e estratégico da natureza das parcerias, tendo 
avançado para uma candidatura ao programa ON2, sustentada na finalidade de estimular a competitivi-
dade, a atratividade e o imperativo de captar outros públicos.

De facto, verifica-se uma reorientação de objetivos do modelo de intervenção mais voltados para 
a formulação de desígnios intangíveis, como a notoriedade da cidade num quadro suprarregional e in-
ternacional, o ambiente e a animação produtiva no campo das artes, cultura e das indústrias criativas, a 
coesão e a acessibilidade das populações, a centralidade e o cosmopolitismo comercial, muito bem sinte-
tizado num dos objetivos enunciados: Estimular e atrair novas actividades criativas para o núcleo central 
da Cidade, favorecendo a reutilização dos seus activos patrimoniais. Pelo que nos próximos anos é de 
esperar uma maior abertura ao exterior e uma iniciativa política privilegiada nestes sectores.

Mais recentemente, em novembro de 2010, a CMB, de acordo com o novo regime jurídico para a 
reabilitação urbana81, iniciou o processo de intervenção nas denominadas Áreas Críticas de Recuperação 
e Reconversão Urbanística do Centro Histórico, que inclui a zona dos Galos, depois designado de “Braga 
Sul”, encomendando, ao contrário do habitual, a elaboração dos respetivos Programas Estratégicos de 
Reabilitação Urbana (PERU), a uma entidade externa. Trata-se de uma iniciativa promissora de abertura 
que deverá, naturalmente, suscitar um maior comprometimento dos munícipes em todas as fases do pro-

79  realizada uma pesquisa expedita junto de 3 agentes imobiliários (16/VIII/2012), verifica-se que continua a haver uma ge-
nerosa oferta de habitação no CH. Em 36 ofertas, constata-se que cerca de 1/3 dos anúncios são de tipo T2, sendo solicitados pelo 
valor médio de 172,13 milhares de euros. Note-se ainda, a curiosidade, de uma dezena dos anúncios incluir garagem para auto-
móvel.

80  BRAGAHABIT, habitação e ação social; Transportes Urbanos de Braga; Theatro Circo, SA; e Companhia de Teatro de Braga.
81  DL N.º 307/2009 de 23 de outubro.
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cesso. Esta é, aliás, em nossa opinião uma das questões cruciais que se coloca à futura sustentabilidade 
do CH de Braga.

Pela primeira vez a dimensão comunicacional merece honras de planeamento estratégico especí-
fico, ao qual é mesmo atribuído um posicionamento comunicacional, neste caso, subordinada à divisa 
“Qualidade de vida alicerçada na acessibilidade, comércio, cultura e lazer”. Tem-se por consensual que 
a intenção e a abrangência da intervenção não garantem por si só a sua exequibilidade, nem, muito 
menos, o reconhecimento e o compromisso do cidadão nas ações programadas. Espera-se, pois, que a 
participação nas políticas e nos modelos de governância das cidades venham aprofundar-se nos próxi-
mos anos, exigindo-se muito mais do que processos, ainda que sofisticados, de divulgação e publicitação. 
O comprometimento dos cidadãos e dos principais agentes económico-sociais na identificação e desen-
volvimento do CH, para que este seja mais de que um écran de efemeridades, é o grande desafio que se 
coloca à sua sustentação e manutenção da centralidade que hoje desfruta.
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De centro tradicional a centro modernizado: permanências e transformações

Doralice Sátyro Maia

Universidade Federal da Paraíba

Ao pensarmos no Centro da cidade de Campina Grande, logo nos vêm as imagens da Avenida Floria-

no Peixoto, da Praça da Bandeira, da Rua Maciel Pinheiro, entre outras ruas com características comerciais. 

Imagens que revelam edificações datadas dos anos 1930 a 1940, alguns edifícios mais verticalizados dos 

anos 1960 e ainda a feira, que se faz presente principalmente às quartas-feiras e aos sábados. Assim, surge 

a primeira indagação: essa paisagem aqui rapidamente descrita revela uma nova vida do velho centro?  

O que de fato podemos demarcar como centro tradicional de Campina Grande ou o velho centro?

Tais interrogações conduziram a nossa escrita. Pois, o que atualmente podemos considerar centro 

tradicional, já não corresponde exatamente ao centro primaz, e as modificações mais recentes provoca-

ram uma recuperação do centro que se conformou a partir dos anos 1930. 

Mais ainda, não podemos começar a tratar do Centro de Campina Grande sem antes fazermos uma 

breve apresentação da cidade, pois entendemos que, a despeito da centralidade que ela exerce em nível 

regional e da propagação da sua imagem particularmente durante os meses de junho e julho, merece 

algumas notas iniciais. Estas primeiras anotações procuram tanto situar o leitor como apresentá-lo à ci-

dade que abre as portas para o sertão paraibano.

Alertamos, igualmente, para o fato de termos dado ênfase ao percurso histórico. Este caminho se 

dá tanto em função do nosso olhar quanto por apreendermos o centro de Campina Grande com fortes 

permanências do que se configura como antigo centro, onde, porém, se percebem materializações de 

novos usos e novos equipamentos que não só imprimem uma nova paisagem, a exemplo de lojas comer-

ciais, como também reimprimem o antigo, simulando o passado a partir da definição do centro histórico. 

Trata-se, portanto, de um centro com permanências e transformações contínuas e descontínuas.

1. A cidade de Campina Grande: uma apresentação

A cidade de Campina Grande, localizada no Estado da Paraíba, na Região Nordeste do Brasil, ocupa 

a segunda classificação hierárquica da rede urbana da Paraíba dada pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística, 2008. Não se trata, pois, nem de uma metrópole e nem da capital do estado, mas 

historicamente representa uma importante centralidade interurbana na escala regional. Tal condição 

tem origem na sua formação, tendo como ponto inicial o entroncamento dos caminhos que conduziam 

o gado e os tropeiros, sendo, por conseguinte, a pecuária, o comércio de gado e de gêneros alimentícios, 

as atividades económicas que dinamizaram e possibilitaram a constituição de um núcleo citadino. Esse 

comércio cresceu, atraiu pessoas das localidades mais interioranas e das regiões circunvizinhas, fomen-

tando a feira de gado e fazendo surgir uma grande feira livre.

Campina Grande configura-se como “Boca de Sertão”, para usarmos uma denominação clássica e 

utilizada por Azevedo (1957), cujo sítio é marcado pela topografia acidentada, já que se encontra no 
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Planalto da Borborema82. A criação de núcleos urbanos no Brasil seguiu algumas características. Como 
escreve Portas (2005), para a instalação de cidades lusas no Brasil, “a primeira decisão fundadora, antes 
da opção de traçado (que viria a seguir), era a de adequar ao desígnio, ou seja aos objectivos da missão, 
a escolha do sítio”83 (Portas, 2005: 31). Assim, a escolha do sítio para fundar inicialmente a antiga fre-
guesia, em 1769, coincidiu com a área de uma aldeia de índios, muito provavelmente pela facilidade de 
contar já com um primeiro assentamento. Em 1790, a freguesia passou à categoria de vila, recebendo 
a denominação de Vila Nova da Rainha. No século posterior, mais precisamente em 1864, foi elevada à 
condição de cidade, recebendo então o nome atual, Campina Grande. Desde o século XIX, a aglomera-
ção destacou-se por ser a segunda em importância e em população, na província da Parahyba, sendo 
superada somente pela capital, então Cidade da Parahyba (Joffily, 1977).

As primeiras edificações que iriam constituir a vila surgiram no caminho das boiadas e dos tropei-
ros, via que deu origem à Rua Vila Nova da Rainha, considerada a primeira da cidade. Essa rua, onde 
se iniciaram as trocas e se instalaram as primeiras barracas que viriam a formar a grande feira, permitia 
o acesso à parte mais elevada onde foram erguidos os principais edifícios, a Igreja Matriz e a Casa de 
Câmara e Cadeia. Tal característica coincide com a descrição da cidade brasileira tradicional apresentada 
por Murilo Marx (1980):

As ruas se destacam na cidade brasileira tradicional, entre os inúmeros vazios. Na trama urbana, 
amoldada ao sítio e irregular, a linearidade usual delas provém. Perfilam o casario na direção dos 
pontos de interesse e de concentração realçando espigões, descendo encostas, beijando várzeas. 
Mais do que o rego deixado pela via pública, o corpo contínuo e serpenteado do casario denuncia ao 
longe o curso das ruas, ruelas e becos. A direção caprichosa desse conjunto de cheios e vazios marca 
a personalidade da povoação e lhe dá a fisionomia própria (Marx, 1980: 43).

Assim, é a partir dos caminhos e das ruas que a cidade foi ganhando forma e vida. Como ilustra 
Joffily, o “commercio de transito, principalmente em certos dias da semana, de quinta-feira até sábado, 
quando são feitas as suas grandes feiras de gado, e de gêneros alimentícios” (Joffily, 1977: 268), foi o res-
ponsável, até o século XIX, pela dinâmica económica da cidade, e também a social. À medida que foram 
sendo erguidos casas e estabelecimentos comerciais, o antigo entroncamento de caminhos de gado e de 
tropeiros transforma-se em entroncamento de rodovias (Figura 1).

A cidade foi se consolidando principalmente em função da atividade comercial que, por sua vez, 
atraiu outras atividades, como a indústria têxtil, os curtumes e, posteriormente, as usinas beneficiadoras 
de algodão.

 Entretanto tais estabelecimentos já se instalaram em área mais afastada, para além do Açude Ve-
lho84, alguns, nas proximidades da ferrovia, que começou a funcionar em 1907, e outros, em direção 
ao cemitério, na parte mais elevada. Até meados do século XX, o maior ritmo de crescimento da malha 
urbana foi verificado a partir da chegada da ferrovia, da alta produção do algodão e, mais tarde, com a 
construção da rodovia que corta o território paraibano no sentido Leste-Oeste (atual BR 230).

Foi então, nas proximidades da Igreja Matriz e da Casa de Câmara e Cadeia, que surgiram as princi-
pais vias: Rua Marques de Herval, Rua Ireneu Joffily, Avenida Floriano Peixoto, Rua Venâncio Neiva, Rua 

82  O Planalto da Borborema, nas palavras de Aziz Ab’Saber, “é uma das saliências mais bem definidas da porção oriental 
do Escudo Brasileiro. Trata-se de um maciço antigo soerguido em forma bombeada. A sua altitude varia de 300 a 1000 metros. 
(Ab’Saber, 1957). A cidade de Campina Grande está localizada “nas imediações do seu rebordo oriental” (Corrêa et al., 2010: s.p).

83  Grifo do autor.
84  Açude Velho é a denominação dada ao reservatório de água cuja construção foi concluída em 1830 para abastecer a cidade. 

É importante atentar para o fato de que na região semiárida do Nordeste brasileiro, os reservatórios constituem o principal ins-
trumento de intervenção para amenizar a falta d’água decorrente dos longos períodos de estiagem, a exemplo do ocorrido entre 
1824 e 1828. (Cardoso, 1963).
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Barão de Abiaí, Rua Cardoso Vieira e a Rua Maciel Pinheiro, na qual se constroem casarões e onde a feira 
livre se instalaria. 

Figura 1. Campina Grande: primeiros arruamentos – 1874

A produção de algodão, o denominado “ouro branco”, na primeira metade do século XX, muito 
impulsionou o crescimento da cidade e a concentração de capital que permitiu a implementação de 
uma reforma urbana, nas décadas de 1930-1940, a qual atingiu diretamente as ruas principais da cidade, 
aquelas que representavam a sua primeira morfologia. Foram abertas largas avenidas, como a Floriano 
Peixoto, e outras ruas foram alargadas, calçadas e iluminadas. Os administradores da cidade – diga-se, a 
elite – aspiravam a uma cidade moderna e rejeitavam aquela com forma ainda bastante colonial, repre-
sentativa de um passado, portanto, de um atraso que não condizia com o presente próspero, de riquezas 
acumuladas principalmente com o algodão. Essa aspiração ao moderno foi constatada por Costa Filho 
(1960) e reafirmada por Cardoso (2000). 

2. A conformação do centro

Como e quando se origina o centro de uma cidade? Esta é a indagação que permeia vários estudos 
sobre a cidade, entre os quais citamos os de Villaça (2009). Para o autor, o

[...] centro surge então a partir da necessidade de afastamentos indesejados obrigatórios. Ele como 
todas as ‘localizações’ da aglomeração, surge em função de uma disputa: a disputa pelo controle 
(não necessariamente minimização) do tempo e energia gastos nos deslocamentos humanos (Villa-
ça, 2009: 239). 
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Estudos mais recentes sobre os centros urbanos, ou mais precisamente sobre o espaço intraurbano 

denominado centro inclusive pelos organismos gestores, traduzem-no como aquela porção da cidade 

para onde convergem os trajetos, as atividades económicas, o emprego, o abastecimento ou as ações, 

o que lhe atribuiu a designação de lugar das trocas comerciais e de centro de mercado. A expressão 

Central Business District – CBD tornou-se comum para caracterizar a área de concentração das atividades 

varejistas e financeiras (Souza, 2003). Muito embora possa ser aplicado para qualquer cidade, o conceito 

corresponde mais exatamente às áreas centrais das grandes cidades ou das metrópoles.

Em Campina Grande, com a expansão da cidade, conformou-se o “antigo centro”, aquele que con-

verge a população para os negócios, para tratar da saúde, para a feira e, também, para as festas. Se a 

cidade foi marcada pela Reforma Urbanística de 1935 – 1945, mais fortemente atingido foi o centro da 

cidade. Tal iniciativa alterou o traçado das vias principais e imprimiu uma edificação em estilo art déco. 

Esse período é caracterizado por Portas (2005) como o de um urbanismo que reúne a racionalidade dos 

traçados “enquanto estética e arte urbana e também já viabilidade do novo tráfego, e a prioridade à sua 

realização no terreno, em grandes extensões, com independência das formas e funções dos edifícios”. 

Não se trata, por conseguinte, de um período de “inovação urbanística no terreno, mas sim de preen-

chimento (em geral, rápido) das malhas disponibilizadas (é o termo!) desde décadas anteriores” (Portas, 

2005: 86). Sobre tais malhas, continua o autor, sobrepuseram-se estilos, gostos e modas, “sucessivas 

funções e atividades – sucessivas ou sobrepostas vidas” (id. ib.). A cidade despiu-se da monumentalidade 

barroca e vestiu-se com um estilo decorativo, o art déco. Tal movimento não ocorreu de forma isolada, 

ao contrário, sua dimensão foi universal e, embora ganhando particularidades e singularidades em cada 

cidade, exprimiu as ordens do Estado e da sociedade burguesa: era necessário que a cidade se moderni-

zasse, funcionasse e fosse suficientemente regularizada. Como afirma Portas (2005), “os traçados foram 

a primeira e mais eficaz encenação dessa modernização que supunha o mínimo de ordem necessária e o 

máximo de diversidade (ou desordem) possível” (Portas, 2005: 87). 

O centro de Campina Grande tomou sua configuração nesse movimento, com a inspiração da ra-

cionalidade e da decoração. As ruas onde antes se alinhavam casas de fachadas estreitas e profundos 

terrenos, a partir de então precisaram necessariamente receber sobrados de dois pavimentos, podendo 

abrigar residência e estabelecimento comercial. A igreja perdeu o largo frontal, ganhando um pequeno 

espaço aberto na sua lateral, e sua fachada voltou-se para a Avenida Floriano Peixoto, que se transfor-

mou na mais importante artéria da cidade, com um traçado largo e canteiros separando as duas vias, 

inspirada nos famosos bulevares, interligando dois espaços públicos: a Praça da Bandeira, a Oeste, e o 

Açude Novo85. Assim, a área que se conformou como centro, em Campina, é similar ao que Santos (1958) 

caracteriza como um dos tipos de centro, já que, como diz o próprio autor, “na realidade, não há um só 

tipo de centro urbano, variando de civilização para civilização, quer do ponto de vista formal, como do 

ponto de vista do conteúdo” (Santos, 1958: 17), havendo, portanto,

[...] os que ainda misturam atividades comerciais no andar térreo dos prédios e residências nos de-

mais pavimentos, enquanto em outros aparece o tipo “city”, quarteirões inteiramente desprovidos 

de vida noturna e que durante o dia vivem numa agitação ininterrupta. Tais fatos são resultantes do 

peso maior ou menor da história, mas não deixam de constituir “nuances” ainda mais realçadas na 

paisagem pelos aspectos culturais e históricos da elaboração urbana. (Santos, 1959: 18).

85  O Açude Novo foi o segundo reservatório de água para o abastecimento da cidade de Campina Grande, construído em 
1830. Entretanto, como ele secava nos períodos mais longos de estiagem, em 1976 foi desativado, sendo construído o Parque do 
Açude Novo, que passou a ser denominado Parque Evaldo Cruz, em homenagem ao prefeito da cidade, gestor na época de sua 
implantação. Entretanto, até os dias atuais, o local continua sendo conhecido como Açude Novo. (Albuquerque, 2003). 
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A cidade recebeu uma nova vestimenta, as ruas principais passaram a abrigar os principais edifícios: 
a prefeitura municipal, secretarias, escolas públicas, sedes dos principais jornais e cinemas, bem como os 
mais destacados estabelecimentos comerciais. 

A reforma urbanística não alterou apenas a morfologia urbana, mas trouxe também novos equi-
pamentos, a exemplo do cinema, instalado em edifício imponente, como o Cine Capitólio, inaugurado 
em 1934 e que funcionava como Cine Theatro, já que a cidade ainda não possuía nenhum teatro. A sua 
localização, diante de uma praça, conformava um espaço para o lazer, na perspectiva da forma da cidade 
que se imprimia com ares de modernidade. Com capacidade para abrigar mil pessoas, possuía um palco 
onde, além das encenações teatrais, instalavam-se igualmente as mesas de importantes eventos. O Cine 
Capitólio funcionou até 1999, quando o centro passou por alterações que acompanhavam o processo de 
expansão da cidade, um movimento que anunciava uma descentralização86.

A partir da década de 1960, registraram-se novos impulsos económicos, provenientes da política de 
industrialização da SUDENE87, que conduziram à criação de distritos industriais em áreas periféricas da 
cidade. No entanto, tal política não conseguiu imprimir grandes modificações em sua estrutura, nem 
mesmo em sua dinâmica económica.

Até os anos 1980, Campina Grande configurou-se como monocêntrica, com o comércio, os servi-
ços, os poucos edifícios verticais, o cinema, o teatro, o museu, as escolas e a igreja, enfim, com todas 
as principais edificações localizadas nas ruas do centro da cidade. O que existia fora dessa área eram 
pequenos estabelecimentos comerciais, algumas lojas de roupas, as denominadas butiques, e as antigas 
bodegas, tão presentes nessa cidade, como bem lembra Diniz (2004). Assim, o centro, nas palavras de 
Santos (1959), constitui “uma síntese dos outros elementos e se as suas subáreas representam aspectos 
particulares da funcionalidade urbana, estas mantêm entre si relações muito íntimas, de tal modo que 
terminam por formar um verdadeiro conjunto coerente” (Santos, 1959: 20). (Figura 2)

Mudou a forma do centro e a vida económica e social nele se intensificou, com o aumento do núme-
ro de estabelecimentos comerciais, o movimento das ruas com pedestres e veículos de carga, o número 
de agências bancárias, além do comércio atacadista. Entretanto, há permanências, pois um dos principais 
elementos dessa dinâmica económica e social, a feira livre da cidade, até os dias de hoje ocorre nas ruas 
do centro primaz e, portanto, no centro da cidade.

3. De centro a centro principal

Nas últimas décadas do século XX, a cidade expandiu-se impulsionada por outros elementos, tais 
como a transferência do terminal rodoviário interestadual (nos anos 1980) e a construção do Shopping 
Center Iguatemi (nos anos 1990), na porção leste, próximo à ligação com a BR 230. Mais recentemente, 
a criação do parque tecnológico, cujo edifício sede ainda está por ser construído no outro extremo 
da cidade – zona oeste – nas proximidades da Universidade Federal de Campina Grande e do Campus 
Bodocongó, da Universidade Estadual da Paraíba, vem atraindo capitais externos e algumas empresas 
do setor secundário e terciário da economia. Tais incrementos urbanos fomentam a transferência ou o 
deslocamento de algumas atividades económicas para essas áreas, representando o que podemos en-
tender como um processo de descentralização e, por conseguinte, a formação de subcentros (Corrêa, 
1989). 

86  O encerramento das atividades do tão consagrado cinema campinense não é um fato isolado. A era dos grandes cinemas 
encerrou-se nos anos 1990, quando alguns foram subdivididos, outros, refuncionalizados, e muitos, destruídos. O prédio do Capi-
tólio foi desapropriado e incorporado ao patrimônio histórico estadual, mas permanece sem uso e em processo de deterioração.

87  Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1960, como produto da política de estímulo à industrializa-
ção das regiões periféricas. 
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Figura 2. Campina Grande. Localização e delimitação do centro.

O centro principal normalmente corresponde ao centro tradicional e abriga a maior concentração 

de estabelecimentos comerciais, escritórios e serviços, bem como de empregos, atendendo a um número 

de pessoas maior do que qualquer outra área da cidade. Além disso, é fato que, além da importância 

económica, o centro principal apresentava um valor simbólico, pois a “proximidade ao centro foi valori-

zada pelas elites urbanas em vários períodos da história” (Villaça, 2009), inclusive no Brasil. As camadas 

de mais alta renda procuravam ali residir, sendo inclusive responsáveis pelo seu deslocamento, ou seja, 

levam “o centro a se deslocar em sua direção de maneira que, mesmo quando se afastam dele, esse 

afastamento seja em parte neutralizado pelo deslocamento do próprio centro na direção delas” (Villaça, 

2009: 249). 

Assim é que se pode identificar a conformação de um centro principal em Campina Grande, e não 

somente o centro, quando, a partir dos anos 1980, se iniciou a expansão da cidade, seja através da cons-

trução de conjuntos habitacionais, seja pelos novos loteamentos para residências de média a alta renda, 

seja ainda pela consolidação de bairros mais afastados, como o Bodoncongó, onde foi construído o cam-

pus universitário da então Universidade Federal da Paraíba. Fato é que começaram a surgir indícios de 

novos subcentros, podendo-se identificar o princípio do processo de descentralização. Nessa década, os 

dois cinemas fecharam as suas portas, poucos eram os prédios utilizados como residências, e surgiam os 

estabelecimentos de lazer para a população de baixa renda.

Algumas ruas tiveram então seu uso completamente mudado. De acordo com Costa (2003), a Rua 

João Suassuna, popularmente conhecida como a “Rua dos Agiotas”, passou a receber estabelecimentos 

comerciais especializados em peças de automóveis e mecânicas. A Maciel Pinheiro, principal rua comer-
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cial, mais as ruas João Pessoa, Venâncio Neiva, Cardoso Vieira e Marques de Herval, todas caracterizadas 
por edificações art déco, tornaram-se predominantemente comerciais, acolhendo principalmente lojas 
de roupas, sapatos e utensílios domésticos, restando algumas residências no piso superior das edifica-
ções, muitas delas subdivididas e transformadas em quitinetes. A Rua João Pessoa, antes área especiali-
zada em comércio atacadista, refuncionalizou-se, com a instalação de lojas de material de construção, 
“de ferragens, madeireiras, lojas de aviamentos” (Costa, 2003). Vale ressaltar que ainda nos anos 1980, 
encontravam-se aí as principais lojas da cidade, a exemplo das lojas de departamento, como as Casas 
Pernambucanas e as Lojas Brasileiras (LOBRAS), fechadas nos anos 1990. Os estabelecimentos comerciais 
mais importantes localizavam-se nas esquinas das ruas anteriormente apontadas, cujas nomenclaturas 
davam nomes a esses pontos.

Verifica-se, portanto, a partir dos anos 1980, uma visível substituição do uso residencial pelo comer-
cial. Tal modificação foi identificada por Barros (1987), que também destaca o aumento do número de 
mercadinhos. Além destes, várias edificações, antes residenciais, transformaram-se em estabelecimentos 
comerciais, alguns de redes locais e regionais, tais como óticas, lojas de vestuário, de eletrodomésticos e 
de móveis populares. 

 As mudanças do tipo de comércio e também de serviços no centro de Campina Grande não repre-
sentam um processo apenas local, pois se sabe das mudanças ocorridas com a intensificação do mercado 
mundial, principalmente a partir dos anos noventa do século XX, que levaram à extinção vários estabele-
cimentos de capital local, regional e mesmo nacional, substituídos ou absorvidos por grandes empresas 
internacionais. Esta é a lógica mais recente do capitalismo, regido pela lucratividade e pelo valor das 
ações e movido pela tecnologia administrativa e gerencial (Castells, 2008). Novas regras são impostas, o 
que resulta na eliminação de empresas, na fusão entre algumas delas e na incorporação de outras, como 
bem descreve Milton Santos (2000):

Agora, a competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é mais a velha con-
corrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma de compaixão. A competitividade tem 
a guerra como norma. Há a todo custo, que vencer o outro, esmagando-o, para tomar o seu lugar 
(Santos, 2001: 46).

Nessa sociedade em que impera o consumo, profundas mudanças ocorreram no mundo empresarial, 
atingindo não só as grandes cidades, mas de fato, todo o mundo. Assim, quando uma grande loja de 
capital local fecha as portas, cedendo o espaço para outra, às vezes do mesmo ramo comercial, não são 
apenas os artigos que mudam, de fato, as alterações são mais profundas, principalmente nas relações so-
ciais, pois o antigo gerente ou o antigo proprietário saem de cena, para dar lugar a outro, já capacitado 
para impor uma nova lógica comercial: sem lugar para compaixão, como disse Santos (2001), sem con-
tato direto, pois o que importa não são as pessoas, mas sim o que se paga. Tais modificações, portanto, 
também são percebidas no centro de Campina Grande, quando desaparecem os antigos comerciantes 
e surgem as redes lojistas internacionais, implementando-se o novo sobre o antigo, sobre o tradicio-
nal. Lojas que tanto marcaram as esquinas, a exemplo dos Armazéns do Norte, foram substituídas por 
estabelecimentos comerciais como a C&A, de rede internacional, e também pelas de rede regional, as 
Lojas Maia (antes pertencentes a grupo do próprio estado, hoje integrando o Grupo Magazine Luiza, 
de Franca, no Estado de São Paulo) e outras, que trazem mercadorias diversas, desde eletrodomésticos a 
vestuário e calçados (Foto 1).

Outra alteração ocorrida na passagem do centro antigo para o centro principal foi o aumento pro-
gressivo do comércio informal, entre os anos 1980 e 2000. Os denominados camelôs ocuparam as calça-
das das suas principais ruas. A grande expansão do comércio ambulante nas ruas das cidades brasileiras 
fez com que muitos gestores municipais assumissem a responsabilidade de retirar delas as barracas e
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Foto 1. Campina Grande. Estabelecimentos comerciais na Rua Maciel Pinheiro. 2010.

criar espaços específicos para essa atividade, criando-se, assim, os “camelódromos”. De acordo com Diniz 
(2012), em Campina Grande, a criação desses espaços deu-se no início dos anos 2000, tanto por interesse 
dos empresários lojistas quanto do poder público municipal, que tinham como projeto a refuncionaliza-
ção de edifícios, como o que se encontra diante da Praça da Bandeira, o “Shopping centro Edson Diniz”, 
e a construção de quiosques em áreas públicas, as chamadas “arcas”, abreviatura de “áreas do comércio 
ambulante”. Como parte de um projeto maior de requalificação do centro, denominado Campina Déco, 
esses espaços também promoveram mudanças significativas, quando então se institui o centro histórico. 
As “arcas” criam novos espaços do consumo destinados à população de poder aquisitivo mais baixo, 
configurando-se como um espaço concebido, noção extraída de Henri Lefebvre (1974)88. O projeto das 
“arcas” teve como inspiração o shopping center: Elas são cobertas e as “barracas” transformam-se em 
boxes. O que também merece destaque é o tipo de produto que passa a ser comercializado, predomi-
nando as mercadorias provenientes dos países asiáticos, principalmente produtos eletrônicos. O novo 
está nas vitrines, no tipo de mercadoria comercializada, na concepção de espaço de consumo e também 
na forma de comercializar, uma vez que progressivamente o uso do cartão de crédito vai se tornando 
comum. 

Apesar das alterações anteriormente expostas, mesmo constituindo-se como centro principal, ele 
continua a abrigar a feira central, ou a principal feira livre da cidade. Esta ocorre tanto no interior do 
Mercado Central como nas ruas de suas imediações. Em todos os dias da semana, podem-se encontrar 
barracas em algumas dessas vias, porém o maior movimento ocorre às quartas-feiras e aos sábados, sen-
do este o grande momento da feira. Além das barracas que se instalam nesses dias, há no seu entorno 
vários mercadinhos, armazéns, lojas atacadistas, lojas com produtos para o campo e também aqueles 
mais tradicionais, como lamparinas, candeeiros, chapéus de palha etc. (Foto 2).

88  Henri Lefebvre (1974) apresenta a triplicidade – percebido, concebido e vivido – para análise do espaço, conceitos que cor-
respondem à prática do espaço, à representação do espaço e ao espaço das representações.
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Foto 2. Campina Grande. A feira no centro da cidade. 2009.

Araújo (2004) considera a feira livre de Campina Grande “um depositário de valores, expressões, tra-
dições, transformações”, consistindo, além de um espaço físico comercial, um lugar de “relações interpes-
soais que envolvem pensamentos e ações de indivíduos diferentes [...] abrigando assim uma vasta subjeti-
vidade de valores simultâneos com temáticas ecléticas que em conjunto formam a memória de um povo” 
(Araújo, 2004: 33). De fato, aos sábados, ao redor do Mercado Central, há um grande burburinho nas ruas, 
que se estende por todo o centro. Caminhões e caminhonetes com mercadorias, veículos que transportam 
pessoas das localidades vizinhas, carroças e animais chegam à cidade e se concentram nas ruas da feira. 
Neste espaço há conversas, compram-se não só alimentos, mas também alguns utensílios domésticos, rou-
pas e calçados, sendo possível, ainda, beber e dançar nas ruas que já configuram a “periferia da feira”. 

A feira, portanto, constitui uma permanência da cidade tradicional, do centro antigo, que embora 
se mantenha viva no centro principal, apresenta expressivas alterações, entre as quais se destacam a 
notória redução da área que ocupa, a setorialização da venda dos produtos, com áreas determinadas 
para a exposição de carne, de verduras, de roupas, de frutas e também de utensílios diversos. Assim, 
aquela característica “confusão”, que tanto caracterizou as feiras livres, hoje já não existe, pois houve a 
refuncionalização do espaço. Além disso, se antes a feira atraía a população da cidade em geral, agora 
o seu maior público provém das cidades circunvizinhas, já que outras feiras surgiram em alguns bairros 
da cidade. Assim, a feira livre corresponde a uma permanência do antigo centro, mas transfigurada.  
E mesmo que não se apresente como um equipamento moderno, trata-se de um lugar do passado que 
se modifica e que, para permanecer, requer novas intervenções. 

4. Entre centro principal e centro histórico

Na década de 1980, surgiu a ideia de delimitar uma área e instituí-la como centro histórico, uma ini-
ciativa atribuída à professora Lia Monica Rossi que, em 1993, montou a exposição “Campina Grande Art 
Déco”. Em 1994, explica a professora, “encontramos os projetos originais da grande reforma de Verg-
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niaud Wanderley no Arquivo Municipal, quando constatamos emocionados e pela primeira vez as datas 
de construção e seus autores”. E continua: “A partir daí a mídia se encarregou de divulgar a descoberta 
do art déco campinense e a importância de sua preservação” (Rossi, 2010: 30). 

A ideia, lançada a princípio em meio acadêmico, ganhou outra dimensão, como bem relata Rossi 
(2010), e em 1998, o projeto foi incorporado às ações da prefeitura municipal, dando início aos “pro-
cedimentos necessários à revitalização da Rua Maciel Pinheiro como 1a fase do Projeto Campina Déco” 
(Rossi, 2010: 31). Posteriormente, foram realizadas as obras referentes às alterações de infraestrutura, 
retirada da fiação elétrica e postes, aterramento das redes elétrica, telefônica e hidráulica, e alteração 
na pavimentação e nas calçadas. Além dessas ações, o projeto previa, segundo a autora, 

[...] a retirada de todos os revestimentos das fachadas (coberturas em Luxalon) e posterior análise 
das marquises pela Defesa Civil, realocação de mais de 800 ambulantes com a criação de mercados 
próprios (aRccas), redefinição de estacionamentos, mobiliário urbano, acesso de cadeirantes, etc. 
(Rossi, 2010: 31). 

Segundo Costa (2003), a ideia de definição de um centro histórico e de preservação da edificação 
constituiu um fato “inédito numa cidade que povoada por ‘forasteiros’ e na busca do enriquecimento, 
sempre se voltou para o futuro” (Costa, 2003, p. 69). Entretanto, vale destacar que mesmo considerando 
a importância do reconhecimento do patrimônio edificado, há nessa intenção, como bem escreve Mar-
cus Queiroz (2010), a estratégia de

[...] potencializar as vendas do comércio central (que já perdia clientes para outras regiões menos 
congestionadas) e se transformar em produto turístico, associado a outros eventos realizados no 
município. Assim como foi criada a identidade Campina Grande, cidade do São João, desejava-se 
criar a imagem de Campina Grande como a cidade do art déco. Com esse intuito, algumas ações em 
prol da valorização e conservação do patrimônio arquitetônico constituído ao longo da primeira 
metade do século XX foram iniciadas no final dos anos 1990. (Queiroz, 2010: 38).

Data de 2004 o Decreto Estadual Nº 25.139, que delimitou o centro histórico de Campina Grande.  
O perímetro abrange as ruas Barão de Abíai, Peregrino de Carvalho, Antonio de Sá, Vila Nova da Rainha, 
Coronel João L. Porto, João Tavares, Cel. Alexandrino e Afonso Campos, além de praças e largos localiza-
dos no centro principal da cidade (Figura 2). Esse instrumento legislativo regulamenta a área de proteção 
patrimonial das edificações localizadas no perímetro acima apontado. Sobre a regulamentação, Quei-
roz (2010) informa que, “além da preocupação com as fachadas, outros elementos dos edifícios (como 
sistema construtivo, espacialização e materiais) e as suas relações com o entorno tornaram-se alvo de 
observação e tutela” (Queiroz, 2010: 39). A definição do centro histórico, dada pelo Decreto de 2004, foi 
incorporada ao Plano Diretor do Município, que estabelece restrições para edificações nessa área (Figura 
3). Algumas intervenções foram feitas, a exemplo da retirada da fiação elétrica externa, instalação de 
postes similares aos da década de 1930 e algumas reformas nas fachadas das edificações. Entretanto, tais 
ações se deram em um determinado período, mas não apresentaram continuidade, e percebe-se, ainda, 
um descompasso entre o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) e a 
Prefeitura Municipal de Campina Grande a qual, para Queiroz (2010), 

[...] tem sido um dos principais agentes a permitir a descaracterização do patrimônio cultural de 
Campina Grande. A liberação de alvarás de demolição, construção e reforma sem a consulta prévia 
ao iphaep e a falta da devida fiscalização das obras realizadas nos edifícios passíveis de proteção têm 
mutilado trechos importantes de conjuntos tombados. Como sintomas dessa postura, podemos citar 
a demolição das marquises de concreto, a alteração dos vãos das esquadrias, a troca das estruturas 
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de coberta, o uso de materiais incompatíveis com as prescrições do iphaep, a eliminação de orna-

mentos e a colocação de grandes placas e anúncios publicitários, voltando a esconder a fachada dos 

edifícios. Junta-se a isso, a ausência de políticas de educação e promoção do patrimônio cultural do 

município. (Queiroz, 2010: 39). 

Figura 3. Campina Grande. Delimitação do centro histórico

A delimitação do centro histórico de Campina Grande, como já afirmado anteriormente, não é uma 

atitude isolada. Sabe-se de inúmeras intervenções semelhantes, realizadas nas cidades no final do século 

XX. No Brasil, uma das mais emblemáticas foi a efetuada na cidade de Salvador (Bahia), na área conhe-

cida como Pelourinho. Esta é uma das “requalificações” mais citada e também mais criticada no país. 

De acordo com Vasconcelos (2004), em 1993 houve uma grande reforma, que transformou 16 quartei-

rões, tratando-se, nas palavras do autor, “de um processo parcial de ‘gentrificação’, com a implantação 

politicamente planejada de estabelecimentos comerciais e de serviços – o que ficou conhecido como o 

Shopping do Pelô – mediante a retirada de 1.967 famílias, através de indenizações (em torno de 2 mil 

reais), ou sua relocação no loteamento Jardim Valéria II, em Coutos”. Apesar de toda essa intervenção, 

em 2004 ainda permaneciam lá cerca de 650 famílias que resistiram à remoção. O autor acrescenta 

que foram realizadas restaurações nos casarões antigos, voltados para a “classe média”. Assim, a ação 

executada no Pelourinho configura-se como uma “restauração da monumentalidade”, destinada ao 

comércio mais moderno, tornando “a própria área um parque temático colonial, correspondendo a uma 

“disneylização” das cidades antigas, uma das referências principais da pós-modernidade” (Vasconcelos, 

2003: 117-118).
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Encontram-se, na análise de Vasconcelos, assertivas valiosas para a leitura da passagem do centro 

para centro histórico. É certo que a avaliação do autor se refere ao centro histórico de Salvador, onde 

havia “uma cidade colonial ‘verdadeira’, e que se transforma em centro histórico”, diferentemente de 

Campina Grande, onde o passado colonial foi posto abaixo já nos anos 1930. Além disso, a criação do 

centro histórico de Campina Grande não logrou o mesmo “sucesso” de Salvador e de outras cidades, 

mas podemos afirmar, sem dúvida, que a intenção era mesmo a de criar um “simulacro para o consumo 

turístico”, sendo a área delimitada mercantilizada ou, para usarmos a expressão de Vasconcelos (2003), 

“re-embalada como uma nova mercadoria, passível de ser consumida pelos turistas e pelas classes domi-

nantes” (Vasconcelos, 2003: 118).

Vale ressaltar que o centro de Campina Grande, mesmo tendo passado por obras para restaurar as 

edificações art déco, promovendo a ideia de preservação da área como patrimônio histórico, não expe-

rimentara total degradação, ou completo abandono, pois nunca deixou de se constituir como centro, 

haja vista que a cidade não chegou a passar pelo processo de descentralização, mesmo que se constatem 

indícios desse movimento, como já afirmado anteriormente. 

A tentativa de implementar um centro histórico em Campina Grande procura atribuir ao antigo 

centro uma nova roupagem, não havendo, todavia, um envolvimento da população com o projeto, nem 

a valorização da história e da memória da cidade. Essa ação coincide com o que Lefebvre alerta: “O res-

surgimento arquitetônico e urbanístico do centro comercial dá apenas uma versão apagada e mutilada 

daquilo que foi o núcleo da antiga cidade, ao mesmo tempo comercial, religioso, intelectual, político, 

económico (produtivo)” (Lefebvre, 1991: 12). 

É importante destacar que desde as ações da delimitação de uma área para preservação, definida 

como centro histórico, às efetivas obras que alteraram a paisagem das ruas principais do centro – valo-

rização das edificações art déco, retirada da fiação externa, instalação de postes para energia elétrica 

reproduzindo o modelo do passado – tudo conferiu uma nova paisagem ao centro principal, e esta 

nova aparência, que ressalta uma simulação do passado, provocou uma valorização imobiliária e ainda 

impulsionou novos usos, elevando a procura de edificações para a instalação de atividades comerciais 

modernas. 

5. A confluência de centro principal e centro histórico

Retratar o centro de Campina Grande exigiu algumas observações empíricas. Estas foram realizadas 

durante o percurso pelas ruas que marcam o centro da cidade desde a sua conformação: Rua Vila Nova 

da Rainha, Rua Marques de Herval, Rua Ireneu Joffily, Avenida Floriano Peixoto, Rua Maciel Pinheiro, 

Rua Barão de Abiaí, Rua Cardoso Vieira e Rua Venâncio Neiva, além dos espaços públicos, como a Praça 

dos Pombos (da Bandeira), a Praça Clementino Procópio, o Açude Velho e o Açude Novo. 

A análise do uso do solo nas ruas do centro da cidade revelou uma grande concentração de esta-

belecimentos comerciais, destacando-se os de redes nacionais e regionais, como C&A, Riachuelo, Marisa 

etc. Observamos também a permanência de supermercados tanto na via principal, a Avenida Floriano 

Peixoto, quanto nas imediações da feira livre, estes, pertencentes a redes locais. O grande número de 

edificações no estilo arquitetônico art déco imprime uma particularidade na paisagem das ruas centrais. 

Como já mencionado, a maioria é composta por prédios de dois pavimentos, com o estabelecimento 

comercial no primeiro, encontrando-se, no segundo, o depósito da loja ou, em alguns casos, pequenas 

habitações denominadas quitinetes. Destaca-se ainda a permanência de sedes de instituições governa-

mentais, como algumas secretarias municipais, sedes de associações e a agência central dos Correios. 

A Igreja Matriz permanece no lugar de origem, hoje Avenida Floriano Peixoto. 
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A convergência dos transportes coletivos também pôde ser verificada89, além da transformação do 
antigo terminal rodoviário interestadual em terminal rodoviário intermunicipal, atendendo a população 
dos municípios mais próximos. As imediações desse estabelecimento servem de lugar de concentração 
para os chamados alternativos – antigos veículos da marca Chevrolet, modelo Veraneio – que fazem o 
traslado diário de pessoas das cidades do Brejo Paraibano para Campina Grande e vice-versa. Verifica-se 
também, nas ruas principais do centro da cidade, um grande índice de estabelecimentos voltados aos 
serviços de saúde – clínicas, laboratórios, hospitais e consultórios médicos.

Além das ruas, o uso dos espaços públicos aí existentes também mereceu atenção: a Praça da Ban-
deira, mais conhecida como Praça dos Pombos, a Praça Clementino Procópio, o Açude Velho e o Açude 
Novo. As duas praças constituem espaços bastante frequentados e igualmente transitados por grupos 
diferenciados – idosos, estudantes, engraxates, vendedores ambulantes e policiais. Já os espaços deno-
minados Açude Novo e Açude Velho apresentam uma ocupação diferenciada. O primeiro, apesar do 
nome, é hoje uma praça onde se instalam equipamentos para a Festa de São João, como cenários de 
uma casa de farinha e um arraial. O segundo, muito embora o seu entorno seja utilizado para a prática 
de caminhadas no início da manhã e no final da tarde, representa um lugar de convergência de novas 
construções verticais destinadas à população de renda mais alta. Ali ocorre, portanto, uma revalorização 
dada pelo capital imobiliário e pela mudança na forma de habitar da elite, que deixa as grandes casas e 
passa a ocupar os condomínios verticais e, também os horizontais que começam a surgir nas áreas peri-
féricas da cidade (Foto 3).

Foto 3. Campina Grande. Espaços públicos no centro da cidade. Praça da Bandeira. 2010.

89  Várias são as linhas de ônibus que trafegam pela Floriano Peixoto: Linha Marrom; Linha Azul; Linha Verde; Linha Vermelha; 
Jardim Verdejante; Linhas Distritais; Linhas Transversais – Amarela, Laranja e Branca. 
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Apesar da grande concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços, além do tipo de resi-
dências acima citado, que se configura como uma refuncionalização do edifício, constatamos a perma-
nência de algumas casas antigas. Tal fato pode ilustrar os resíduos da Cidade Tradicional ou Histórica em 
períodos passados, quando a cidade constituía uma única unidade. Outro dado importante é a quase 
inexistência de imóveis desocupados ou em estado precário de manutenção. Na verdade, o centro prin-
cipal da cidade de Campina Grande não corresponde a uma área estagnada ou esquecida, muito embora 
já se vislumbrem alterações provocadas pelo surgimento de novas centralidades em outras localidades.

Vale ainda destacar a série de eventos que ocorrem na cidade, resultantes da política municipal e 
estadual, variando de encontros ecumênicos a grandes festas tradicionais, que recebem novos aparatos 
e se transformam em espetáculos90, a exemplo do São João – “O Maior São João do Mundo”91. Até 2008, 
ocorria também nas ruas do centro da cidade o carnaval fora de época, a Micarande92, que atraía um 
considerável contingente populacional, bem como movimentava a economia da cidade (Cardoso, 2000). 
Após um período de grande difusão desse festejo, que injetava recursos nas bandas com trio elétrico, ele 
foi perdendo importância e deixou de ocorrer, ao contrário do que acontece com a Festa de São João, 
que por existir como folguedo tradicional, transforma-se em espetáculo e ganha ressonância nacional, 
tornando-se o grande evento da cidade. Embora se realize em vários espaços da cidade, é no Parque do 
Povo93, localizado no Açude Novo, portanto, no centro da cidade, que se dá a grande movimentação 
durante todo o mês de junho, quando suas ruas recebem decoração típica, apresentando uma nova pai-
sagem. Este festejo incrementa o comércio, impulsionando as vendas dos lojistas dessa área da cidade, 
conforme noticia o jornal “Suas Notícias”, editado em Porto Velho, Rondônia:

Campina Grande, PB – O comércio é um dos setores locais que mais faturam com as festas juninas no 
Nordeste. Em Campina Grande, na Paraíba, a Associação Comercial e a Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) prevêem um aumento de 10% nas vendas neste período em comparação a 2011.
Os turistas que lotam a cidade para as festas do Maior São João do Mundo contribuem para o aque-
cimento da economia local. Com a proximidade do dia de São João (24), a cidade deve receber um 
maior número de visitantes. A coordenação da festa estima que mais de 200 mil pessoas circularão 
pelo local durante o fim de semana. (Jornal Suas Notícias, 20 de junho de 2012)94.

A referida notícia ainda acrescenta que os setores que mais lucram no período festivo são os de ves-
tuário, calçados, serviços e alimentos. Tal matéria ilustra a importância do evento para o comércio local 
o qual, em decorrência das mudanças por que passa o centro no mês de junho, caracterizado com a rou-
pagem junina e com uma nova dinâmica, portanto, uma outra paisagem, se beneficia desse movimento 
e ritmo diferentes promovidos pelo grande número de pessoas e veículos que circulam pela cidade.

Dessa forma, visualiza-se no centro de Campina Grande uma confluência de pessoas que o procuram 
com vistas ao consumo, mas também ao encontro, seja nas ruas, seja nas praças ali situadas. Encontros 
estes que já não mais se caracterizam como os do passado, pois são vigiados pela polícia e movidos, prin-
cipalmente, pelos jogos de futebol, pelas campanhas políticas e também pela passagem de transeuntes. 

90  A noção aqui adotada de espetáculo está fundamentada na leitura de Debord (1997), que o define como uma “relação 
social entre pessoas, mediadas por imagens”, na qual cada vez mais o vivido e a apropriação são substituídos pelo concebido e 
pelo consumo de massa. 

91  Dentre os grandes eventos que se realizam em Campina Grande destacam-se: o Festival de Inverno, a Semana do Folclore e 
Artesanato, o Congresso de Violeiros, a Vaquejada, no Parque Maria da Luz, e a FETEC – Feira de Tecnologia de Campina Grande, 
exposição anual de ciência e tecnologia.

92  A Micarande foi objeto de análise da tese de doutorado de Cardoso (2000).
93  O Parque do Povo foi construído em 1985, em área de expansão do centro, e constitui uma das implementações da política 

de renovação do centro da cidade. 
94  http://www.suasnoticias.com.br/materia.asp?idmt=22355&idnot=13[ Acesso em 20 de agosto de 2012]. 
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Estabelecimentos comerciais, que se expõem em edificações art déco de variadas cores, oferecem aos 
habitantes uma diversidade das mercadorias. Edificações históricas, que por sua vez retratam a aspiração 
pelo moderno, mantêm-se agora graças às políticas de proteção patrimonial. 

Se antes eram residências e estabelecimentos comerciais que constituíam as principais funcionalida-
des, hoje são o comércio e os serviços. Afinal, o centro, como o lugar do encontro e da reunião, e onde 
se estabelecem, ao mesmo tempo, relações de trabalho, moradia, passagem e lazer, integra e dispersa. 
Se ainda é possível visualizar algumas formas e usos do passado, estes já não são exatamente os mes-
mos, pois foram se transformando, dando um novo conteúdo ao centro da cidade. Assim, concluímos, 
afirmando que o centro de Campina Grande mantém resíduos do passado em sua paisagem, mas revela 
alterações na forma e no uso, constituindo um espaço que ainda abriga encontros e conversas, mas que 
de forma crescente é movido e marcado pelos negócios, pelo consumo, pelo movimento, enfim, por uma 
nova vida.
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Coimbra: a organização da cidade e o centro histórico urbano 

Norberto Santos

FLUC/CEGOT

1. A cidade espaço com vida

Na sua obra, de 1980, Beaujeu-Garnier (1983) procura definir o que é a cidade para o geógrafo. 

Acaba referindo que a cidade é o elemento fundamental da organização do espaço, tal como sublinha 

a importância das relações sistémicas. Estas são ideias fortes que orientam a leitura a efetuar do texto 

que abaixo se encontra escrito. A cidade é, cada vez mais, um puzzle de lugares que apresenta uma com-

plexidade significativa de relações, de funcionalidades, de estilos de vida, de culturas, de arquiteturas, 

de centros, de periferias, de densidades, de espaços, de paisagens, de imagens, de políticas, de inter-

venções, de reabilitações e de revitalizações. Ainda assim, é possível encontrar na cidade heterogénea 

a homogeneidade que permite a sua interpretação; os mecanismos, processos e sistemas que orientam 

o ordenamento; a investigação, o conhecimento, a informação e as parcerias que promovem o plane-

amento e constroem os cenários, entre a história encoberta, emblemática, tradicional e identitária e o 

futuro criador, inovador e global.

Pile (2005) afirma que o que é real em relação às cidades é a expressividade pura e a paixão da sua 

vida (Pile, 2005, 2). Utiliza para dar uma interpretação mais vincada a esta ideia as referências de Park 

(1925, citado por Pile, 2005), que afirmava que a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes 

e tradições, de atitudes organizadas e sentimentos inerentes a esses costumes que são transmitidos com 

esta tradição. A cidade é uma construção artificial que está envolvida no processo vital das pessoas que 

a compõem, é um produto da natureza e particularmente da natureza humana.

Esta expressão ganha significado também com Reynaud (1981) que refere que as classes vão para 

além das suas definições socioeconómicas e ganham expressão espacial. A territorialidade e a funcio-

nalidade urbanas são aspetos que influenciam os estilos de vida das pessoas e o modo organizacional 

das instituições. De facto, Reynaud (1981) afirma que as cidades e as suas áreas de influência podem ser 

caracterizadas como classes socio-espaciais, manifestação tanto da identidade de uma população, como 

de um conjunto de modos de relação social ou, ainda, de um espaço construído com mobilidades e aces-

sibilidades específicas (Santos; 2001).

“O espaço urbano torna-se, por conseguinte, num espaço definido por uma organização social e 

por uma extensão espaço-tempo, delimitado ao mesmo tempo por um mercado de emprego e uma 

unidade relativa da vida quotidiana. A dualidade da ação e a dualidade da estrutura surgem, deste 

modo, preenchidas no espaço social urbano, fazendo dos atores em ação, presentes ou ausentes, ao 

mesmo tempo sujeitos e produtos dos contextos socio-espaciais. Neste processo, vemos cada indiví-

duo ‘posicionar-se ao mesmo tempo, no curso da vida de todos os dias, na duração do seu tempo de 

vida e na duração do tempo institucional, da estruturação supra-individual das instituições sociais 

(Giddens, 1987: 35)’” (Gama, 1996: 431).
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Esta dinâmica e integração em tempos e espaços tão diversos e simbióticos promove a divisibilida-
de das classes socio-espaciais, num número mais ou menos numeroso, de outras classes, em função da 
própria escala de análise. Todavia, importa para melhor compreender os mecanismos de organização do 
espaço, efetuar um agrupamento resultante das relações entre as diferentes classes (Reynaud, 1981, 31). 
Esta abordagem pode ser concretizada em concordância com Pile (2005, 2), que afirma que algo sobre a 
vida da cidade se presta a ser lido como se ela tivesse um estado de espírito, uma personalidade, como 
tendo um modo particular ou um sentimento, privilegiando certas atitudes e formas de socialização. 
Também Tuan (1974) está de acordo com o facto de o sistema de crenças de muitas culturas incentivar a 
convicção da existência de um espírito do lugar. Neste sentido, os monumentos públicos, especialmente 
densificados na cidade, criam lugares dando relevo e um ar de significado às localidades. A cidade fun-
ciona então como criadora e agregadora de marcos territoriais, como vemos acontecer em Coimbra. 

Cada um dos lugares é um pequeno mundo, um centro de poder e saber em relação à sua envolven-
te, os laços afetivos vão para além dos seres humanos é transmitem-se aos lugares. Efetivamente, com a 
repetição da experiência o sentir do lugar é interiorizado (gets under our skin) no decorrer do dia-a-dia 
e os lugares tornam-se extensões de nós próprios – não apenas um palco, mas personagem connosco. 
A cidade é um espaço de expressão superlativa destas vivências. Ao realizar as rotinas diárias vai-se 
regularmente de um ponto para o outro. Esta necessidade implica caminhos, perante a diversidade e 
sobreposição desses itinerários, com o tempo emerge uma rede de nós e ligações que fica impressa no 
nosso sistema de perceção, afeta as nossas expetativas corporais (Tuan, 1974). Assim, é normal que seja 
definido um campo de hábitos onde nos movemos confortavelmente com o mínimo de mudanças e com 
associações que estão intimamente ligadas às nossas memórias.

Esta interpretação ganha especial significado com a valorização da ‘classe criativa’ (Florida, 2005), 
que segue a referência que nos é legada por Hall (1988) quando se refere à rousificação (rousification), 
baseada no investimento com base em parcerias publico-privado, promovendo a exclusão da cidade da 
economia industrial, alicerçando o ordenamento e a criação de espaço urbano no novo setor dos servi-
ços e, ainda e não menos importante, também “baseado no novo conceito de reutilização adaptativa: a 
reabilitação e reciclagem de velhas estruturas físicas para novos usos” (Hall, 1996: 350).

Assim, a classe criativa, associada à ideia de cidade criativa, permite a nobilitação de lugares na ci-
dade, fundamental para que a “gente que hoje joga o papel decisivo na economia — os engenheiros, 
gestores e outros profissionais detentores de elevados níveis de capital cultural e económico — procure 
‘respirar o ar’ dos artistas” (Ley, 2003, citado por Brito-Henriques et al., 2012). Está-se a valorizar aquilo 
que Soja (1989 e 2010) refere como uma viragem sem precedentes. Começa a interpretação do espaço 
e da espacialidade da vida humana com o mesmo caráter crítico e poder interpretativo dado tradicio-
nalmente ao tempo e à história, por um lado, e à sociedade e às relações sociais, por outro. Trata-se da 
introdução de uma terceira perspetiva crítica associada à imaginação espacial, ao “fazer geografias”. 
Esta teoria entronca no conceito de plasticidade do lugar, que tem a ver com a “capacidade, que uns 
territórios possuem mais que outros, de mudarem, inovando, sem todavia perderem a sua coerência e 
identidade” (Brito-Henriques et al., 2012), ancoradas na diversidade, na tolerância e na participação.

A perceção orienta as decisões e influencia a inserção social, económica e cultural em vizinhanças, 
em comunidades e na sociedade em geral. Nesta perspetiva, torna-se mais fácil entender que revelar as 
qualidades emocionais da vida na cidade também vai exigir um sentido mais amplo do que é original 
e invulgar nas cidades, sendo necessário dar atenção tanto ao seu conteúdo como às suas expressões 
culturais (Pile, 2005, 3). Esta interpretação parte, tendencialmente, da identificação do modo como as 
pessoas estruturam o seu espaço de proximidade e como definem os seus níveis de conforto. Os lugares, 
quer pela identidade que as pessoas estabelecem com eles, quer pelo seu poder em termos de sedução 
e atratividade, quer pela importância funcional e simbólica que apresentam, oferecem ao indivíduo a 
caracterização da sua vivência quotidiana urbana. Não é por isso despicienda a dotação dos lugares em 
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equipamentos e infraestruturas, porque estes são elementos qualificadores e diferenciadores, tanto ao 
nível administrativo, como científico ou, ainda, e não menos importante, a nível cultural e de lazer.

Coloca-se, pois, a questão que é sugerida por Lefèbvre (1970, 85), como definir a vida quotidiana? 
É a melhor e a pior das coisas. Passa pela apropriação, pelos seres humanos, da vida em geral pela sua 
própria vida particular. Passa pela transformação das necessidades em desejos e “a socialização e huma-
nização da necessidade vão a par com a individualização do desejo, mas não sem conflitos” (Lefèbvre, 
1970, 86). Na realidade, “o que é real, então, sobre as cidades é tanto emocional como físico, tanto visível 
como invisível, tanto movimento lento como aceleração continuada, tanto coincidência como conexão” 
(Pile, 2005, 3).

A diversidade de espaços públicos e de representações simbólicas (construídas, monumentais e in-
tangíveis), apenas visionada ou crescentemente participada, é identitária para a cidade. No caso das 
cidades que não detêm primazia urbana ou que mantêm valores quantitativos de elementos funcionais 
intermédios, a diversidade, a autenticidade e singularidade inovadora são indispensáveis para o seu po-
sicionamento estratégico.

2. Coimbra: uma cidade média

O planeamento e o ordenamento, têm que ter em consideração não apenas os residentes e os utili-
zadores, mas também o modo como eles percecionam o espaço que os envolve. Dessa perceção de-
pende a maior ou menor agradabilidade do uso do espaço, o ajustamento dos espaços construídos 
às necessidades, desejos e interesses das pessoas. Quer dizer, “os elementos móveis de uma cidade, 
especialmente as pessoas e as suas atividades, são tão importantes como as suas partes físicas e imó-
veis. Não são apenas observadores deste espetáculo, mas sim uma parte ativa dela, participando com 
os outros num mesmo palco” (Lynch, 1996) (Santos, 2003).

A posição geográfica de Coimbra é simultaneamente estratégica e periférica. Daqui resulta uma du-
alidade de situações que em nada tem ajudado o desenvolvimento da cidade e da sua região. É evidente 
um investimento que procura materializar as relações entre as áreas Metropolitanas de Porto e Lisboa. 
Todavia, a relocalização de alguns serviços têm contribuído para a fuga de qualificações diversas: a dire-
ção do Turismo Centro de Portugal que se relocaliza em Aveiro, a delegação regional do Instituto Geo-
gráfico Português que passa para Castelo Branco, o encerramento da delegação de Coimbra da Agência 
Lusa, o desinvestimento no Metro Mondego. De igual modo apresentam-se como fugas de oportunida-
des a alteração do projetos Comboio de Alta Velocidade e a alteração da localização do aeroporto da 
Área Metropolitana de Lisboa da freguesia da Ota (Alenquer, para a de Porto Alto (Samora Correia).

Se Coimbra tem conseguido alguma coesão e cooperação entre no policentrismo regional interurba-
no do Centro Litoral de Portugal, na verdade há uma falta de incremento significativo do investimento 
na promoção nas relações entre o litoral e o interior (este-oeste). A preocupação do poder central e a 
atuação das áreas metropolitanas vão no sentido de dar expressão a uma relação macrocéfala (bicefalia) 
norte/sul dificultando a capacidade de intervenção de Coimbra que mantém fracas acessibilidades tanto 
ao litoral como ao interior este do Portugal Central.
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Figura 1. A descoincidência de limites na cidade de Coimbra. 
Fonte: Freiria, 2009 

A cidade é um elemento espacial complexo que integra uma grande diversidade, quantidade e 
qualidade de funções, dependente de um poder executivo, no caso de Portugal autárquico, que gere, 
com base em politicas setoriais e com governâncias multifuncionais, um território de proximidade, de-
limitado por fronteiras espaciais. No caso de Coimbra, os limites espaciais apresentam uma expressão 
ambígua, devido à diferenciação existente entre a leitura política autárquica e as unidades territoriais 
de base estatística. Na verdade, como se pode ver na Figura 1, os limites de Coimbra são descoincidentes 
e isso é normalmente motivo de indefinição ao nível da intervenção dos diversos agentes a atuarem no 
território. 

Ainda assim, Coimbra é a cidade que potencialmente apresenta uma maior capacidade de se afirmar 
a nível nacional fora das duas áreas metropolitanas, contribuindo para a criação de uma rede urbana 
multipolar.

Planos de Ordenamento Urbano

Na atualidade, embora a cidade tenha um limite definido, o espaço urbano da Coimbra abrange 
quase todo o seu concelho. A cidade de velha situada num morro circular e nessa época cercada por uma 
muralha, cresce e aproveita o ajustamento à topografia onde nasceu. Martins (1983) afirma que essa 
topografia é, nesta cidade de antanho, motivo de cisão entre estudantes e futricas (da parte Alta e da 
parte Baixa, respetivamente) afirmando o caráter pitoresco da “junção de velhos núcleos arrabaldinos à 
traça moderna dos bairros novos, dos muitos jardins intercalados na massa do casario, do prestígio das 
pedras lavradas, das flores que há por todos os recantos” Martins (1983).

Dos projetos urbanísticos de Coimbra, o do arranjo do Bairro de Santa Cruz, resultado da compra 
pela Câmara Municipal da quinta do mosteiro crúzio, em 1885, (Alarcão, 1999) foi aquele que permitiu 
a ligação entre a Alta e a Baixa por fora de portas, aproveitando o vale da ribeira da Ribela, que viria a 
constituir a Av. Sá da Bandeira. É no final do século XIX, devido à intervenção do Dr. Lourenço de Almei-
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da Azevedo, que se projetam, para além da referida Avenida, a Praça da República, a rua homónima do 
Presidente da Câmara e o envolvimento de uma ampla área verde, o Parque de Santa Cruz (Plano Geral 
de Melhoramentos da Quinta de Santa Cruz – Av. Sá da Bandeira / Bairro de Santa Cruz, do Eng.º Adolfo 
Loureiro) que levou, em 1894, à conclusão da Penitência. Simultaneamente, na década de 1890, a rede 
ferroviária tem já ligação entre o Sul e o Norte e com as Beiras e a Figueira da Foz. 

Antes do plano de Étienne de Groer (Plano de Urbanização, de Embelezamento e de Extensão da 
Cidade de Coimbra, 1940) (Fernandes, 2008) foram concretizados quatro projetos de expansão: a encosta 
de Montes, Claros, a Cumeada (com o Penedo da Saudade), a área de S. José e a zona norte da parte bai-
xa. (Av. Fernão de Magalhães). Os carros americanos e a tração elétrica são fundamentais nesta expansão 
que aproxima os lugares suburbanos do Calhabé (ao lado do qual cresce o bairro de S. José), Celas (muito 
próximo de Montes Claros) e os Olivais95.

De Groer defendia a cidade dispersa planeada, sendo influenciado pelos países do norte da Euro-
pa e pelas ideias de Ebenezer Howard, assumindo para Coimbra uma opção por densidades baixas em 
oposição à densificação construtiva e em altura. Identificou 7 áreas para controlo urbanístico, arquite-
tónico e paisagístico que seriam as áreas de expansão urbana (Bairro da Conchada e Montarroio, Bairro 
de Montes Claros, Bairro de Santa Cruz, Bairro de Celas, Bairro de Santo António dos Olivais, Subúrbio 
do Calhabé, Subúrbio de Santa Clara), que correspondiam a aldeias da periferia da cidade. Assim, a pri-
meira metade do século XX solidifica aquela que viria a ser a organização interna da cidade de Coimbra 
no início do século XXI, entre o centro histórico e os arrabaldes que viriam a ser partes constituintes da 
cidade contemporânea.

Em 1953, Almeida Garrett apresenta um Plano Regulador que, à proposta de De Gröer acrescentava 
as comunicações. Aprovado só em 1964 (Fernandes, 2008), rapidamente se mostrou ultrapassado. Faci-
litador da iniciativa privada residencial e industrial, deu ênfase ao património arqueológico, artístico e 
ambiental, propondo para Coimbra uma valorização das atividades económicas industriais. Cria, todavia, 
uma separação clara entre a cidade central e as suas extensões, definido para esta um tratamento urba-
nístico diferenciado e orientado para a separação vincada entre urbano e rural, pois neste a Câmara não 
estaria obrigada à dotação de infraestruturas: água, esgotos, eletricidade.

Costa Lobo apresenta o Plano de Urbanização de Coimbra (1970) e o Plano Geral de Urbanização, de 
1974, o primeiro orientado para o concelho e para o crescimento periurbano e o segundo mais ajustado 
à cidade. Assume a existência de uma dispersão urbana da cidade, em detrimento do centro da cidade 
(Alta e Baixa), devido à disseminação da construção. Este crescimento periurbano, acontecia mormente 
nas zonas de S. José, Santo António dos Olivais e Pedrulha, chegando, de forma linear à Adémia e a 
Souselas (a Norte) e a Ceira (a Leste). A freguesia de Santo António dos Olivais, e liderava a atividade 
construtiva, enquanto S. Martinho do Bispo, Santa Clara, Eiras e Sé Nova estagnavam nessa atividade.

Assim. a cidade cresce nos núcleos antigos (Coimbra e Santa Clara), e perifericamente de modo ten-
tacular ao longo da Linha do Norte, na direção de Taveiro, pela margem esquerda do rio, sendo Eiras a 
concentrar o crescimento a norte. Para sul, Cernache via o seu crescimento obliterado pelos obstáculos 
orográficos de Banhos Secos.

O Plano de 1974 evidência a consolidação do crescimento da margem esquerda do Mondego, assu-
mindo Costa Lobo que essa evolução ficava a dever-se, em muito ao processo de “expansão urbana de 
iniciativa privada (…) um dos principais pelo qual a cidade de Coimbra se tinha vindo, e possivelmente, 
continuaria ainda a desenvolver-se” (CMC, 1974).

O Plano Diretor Municipal (1994), com Jorge de Carvalho como “Assessor de Planeamento Urba-
nístico”, valorizou manutenção dentro do perímetro urbano da produção de espaço urbano, enquanto 

95  “Em 1930, a área de Coimbra tinha duplicado; crescera a população para 27 333 habitantes, ou seja um aumento demográ-
fico de 50,6%, ao fim das duas primeiras décadas da centúria” (MARTINS, 1983: 73).
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definiu as zonas de Reserva de Urbanização. Porém, não foi precavida a qualidade do espaço urbano 
quanto às funções de acessibilidade (circulação, transportes, estacionamento), ao desenho urbano e na 
articulação com as áreas adjacentes. Contrariamente à ideia de cidade difusa de Costa Lobo, foi defen-
dido que a centralização da cidade era uma desvantagem, porque impossibilitava o aparecimento de 
outros centros bem equipados no concelho. Ainda assim, surge como o primeiro instrumento de orde-
namento a propor um equilíbrio de crescimento e desenvolvimento urbano com base em intervenções 
ponderadas na cidade central e na periferia urbana. As intervenções bem conseguidas surgem na Quinta 
da Várzea, na Quinta das Lages, na Quinta das Lágrimas, no Vale das Flores, na Quinta de S. Jerónimo, 
na Solum e na Zona Industrial de Taveiro. Com referência inversa surgem o Bairro do Ingote e o Bairro 
da Rosa, o Vale dos Tovins, as Zonas Industriais do Loreto, Pedrulha e Eiras e a Zona Industrial de Vilela-
Fornos, entre outros, que continuam a necessitar de intervenções significativas.

O Plano Estratégico de Coimbra (2009), lançado em 2005 e associado às empresas Deloitte e Vasco 
da Cunha, propôs, para além da definição do posicionamento na rede urbana nacional, a identificação 
dos fatores de excelência existentes (capital humano e cultural, polo científico e tecnológico, núcleo de 
Saúde, relacionamento internacional, dotação de equipamentos e serviços de nível superior) e das inter-
venções críticas e imperativas (dinamização da sua base demográfica, recomposição produtiva e social, 
reabilitação do centro histórico e reforço da coesão urbana) com o intuito de qualificação da imagem, 
da funcionalidade e da vivência urbana (PEC, Documento Base, 2009). Assim é preciso valorizar o Centro 
Histórico na sua dupla expressão de lugar simbólico, para os turistas, e de campo de vivências, para a po-
pulação que aí reside, sabendo que existe um esvaziamento populacional e alguma degradação urbana, 
um dos pontos a melhorar em relação aos turistas que visitam Coimbra. O enquadramento da museo-
logia e do património na candidatura da Universidade de Coimbra a património mundial da Unesco é 
fulcral para atingir este desiderato.

Como potencialidade é preciso identificar os recursos e produtos turísticos existentes na cidade e 
envolvência; do rio Mondego à topografia da cidade, da monumentalidade às repúblicas estudantis, dos 
espaços verdes às tradições culturais e religiosas, dos equipamentos hoteleiros e de negócios à vivência 
académica.

É neste âmbito que o PEC identifica como objetivos estratégicos:

“o desenvolvimento integrado dos ativos da Saúde, numa envolvente empresarial dinâmica; a densi-
ficação económica da região, com empresas integrando um elevado grau de I&D, a revitalização de 
Coimbra como destino turístico diferenciado, a redefinição urbana da Cidade, potenciando os atuais 
vazios urbanos e privilegiando a centralidade do Rio Mondego” (PEC, Documento Base, 2009).

A organização interna da cidade de Coimbra.

A cidade organiza-se em torno da colina que inclui o Centro Histórico, com a Alta, universitária, e 
a Baixa, de comércio tradicional. A Baixa, é limitada, a oeste, pelo rio e, por outro pelas ruas Ferreira 
Borges, Visconde da Luz (entre a Praça 8 de maio e o Largo da Portagem), e a rua Sofia. Esta parte da 
cidade histórica é prolongada para a margem esquerda até aos Mosteiros de Santa Clara e ao Convento 
de São Francisco, que se integram no que normalmente se denomina Rossio de Santa Clara e que integra 
também o Portugal dos Pequenitos.

No centro inclui-se também a Alta, onde se situa a Universidade (o Paço das Escolas e os edifícios do 
Estado Novo). A ligação entre estas duas partes do Centro da cidade é feita tanto pelo Quebra-costas 
(da Porta de Almedina à Casa dos Melos – atual, antigo edifício da Faculdade de Farmácia), como pelas 
Couraças (de Lisboa a sul e dos Apóstolos a norte) e mais recentemente, desde finais do século XIX, pela 
Av. Sá da Bandeira, que torna a Praça da República num centro nevrálgico da vivência urbana, a meio 
caminho entre o rio e a Cumeada (nos Olivais) 
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Figura 2. Evolução da população residente no Concelho de Coimbra, por Freguesias, 1980 a 2011. 
Fonte INE, Portugal.

Quando analisamos a população da cidade no seio do concelho, ao longo dos últimos 40 anos, é 

possível identificar alguns elementos de mutação na distribuição espacial. A dinâmica populacional do 

concelho está intimamente relacionada com a cidade, já que são as freguesias urbanas ou parcialmente 

urbanas que apresentam os maiores valores populacionais. É bem visível a importância da Freguesia 

de Santo António dos Olivais (castanho escuro), assim como a redução da população nas freguesias do 

centro antigo. Almedina e São Bartolomeu, já antes de 1981, apresentavam valores muito reduzidos de 

população, enquanto Santa Cruz e Sé Nova vão perder população ao longo dos últimos 30 anos. Efeti-

vamente, a população parece aglutinar-se em três freguesias que apresentam um dinamismo socioeco-

nómico assinalável (Santo António dos Olivais, a leste; São Martinho do Bispo, a oeste, e Eiras, a norte). 

A primeira integra uma parte significativa dos serviços à população e das áreas comerciais, correspon-

dendo à cidade nova. Ainda com muitos espaços intersticiais não construídos, na sua parte mais baixa 

(Vale das Flores) foram implantados centros comerciais sub-regionais (cfr. Figura 3). Entre este centro e 

S. José temos o Bairro Norton de Matos (inicialmente Marechal Carmona, que integrou uma parte signi-

ficativa da população desalojada da Alta, a quando da construção das novas faculdades). Este Bairro foi, 

nos últimos anos, revitalizado por uma procura assente numa população que desejava viver no centro 

da cidade, com grande acessibilidade e num ambiente sem a pressão dos grandes condomínios e das 

grandes densidades populacionais. S. José ou Solum (nome da empresa promotora que iniciou a implan-

tação de construções nestas áreas da cidade, nos anos sessenta do século passado) é também onde se 

encontram os equipamentos desportivos de referência da cidade (Estádio Municipal, Pavilhão Multides-
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portos, Piscina Olímpica, Gimnodesportivos e as instalações do Organismo Autónomo de Futebol – AAC). 
Também nesta área se localizam duas das escolas secundárias de referências da cidade (Avelar Brotero 
e Infanta Dona Maria) que com as Escolas José Falcão e Quinta das Flores (onde se encontra o moderno 
Conservatório de Música de Coimbra), também dentro dos limites desta freguesia, constituem o núcleo 
duro da qualidade do ensino público ao nível do secundário. .Na beira-rio foi implantado o Pólo II da 
Universidade (Tecnologia) e loteamentos residenciais de classes médias-altas, enquanto uma área mais 
antiga, localizada na parte alta, associada a Celas e à Cumeada, integra o Polo III da Universidade (Polo 
da Saúde) e serviços médicos particulares e comércio de qualidade.

S. Martinho do Bispo assume-se como uma freguesia onde o povoamento se encontra mais difuso 
na cidade de Coimbra. Santa Clara e S. Martinho funcionam como aglutinadores de serviços na margem 
esquerda, sendo a primeira associada ao desporto, novas formas comerciais (Fórum – Coimbra) (Figura 3) 
e a monumentalidade que entronca no seu Rossio, e a segunda associada a um conjunto de serviços que 
tinham como função servir a população da margem esquerda do rio Mondego.

Figura 3. O mosaico urbano de Coimbra. Espacialidade das funções predominantes. 
Fonte: Adaptado de Santos, 2001

Claro está que o Hospital dos Covões é a principal estrutura, com serviços de hospital regional. Toda-
via, há ainda que juntar a este a Escola Superior de Tecnologia da Saúde e Escola Superior de Enferma-
gem, ligadas à educação, tal como o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, 
a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e o Instituto Superior Bissaya Barreto, que se constitui, 
também, como um dos principais espaços para a realização de congressos na cidade. Ao nível privado 
salienta-se a presença de investimentos relacionados com a saúde (que potenciam a qualificação da ci-
dade neste cluster) como são a Bluepharma (antiga Bayer) e o Centro Cirúrgico de Coimbra. Ainda em 
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S. Martinho, ao nível do desporto encontramos o Centro Hípico de Coimbra, junto ao rio, equipado com 
campo de obstáculos, campo de horseball, picadeiro, boxes e pistas de corridas. Referência ainda para 
a Piscina Municipal Luís Lopes da Conceição, no centro da localidade que dá nome à Freguesia, e dos 
campos de futebol e da Associação de Râguebi, que conta também, nos espaços da ESAC, com um campo 
preparado para a prática deste desporto.

Eiras era uma freguesia agrícola devido aos terrenos férteis no vale da Ribeira de Eiras. Todavia, na 
atualidade é uma freguesia com grande dinâmica industrial e com diversos núcleos habitacionais asso-
ciados à uma população que não podendo adquirir residência noutras áreas da periferia da cidade ou na 
cidade encontra na sua parte norte terrenos e habitação mais barata.

Figura 4. Variação da população residente, entre 1981 e 2011. 
Fonte: INE, Portugal

Para complementar a análise dos dados populacionais importa efetuar a leitura da Figura 4. A va-
riação de população, por freguesias, entre 1981 e 2011, evidencia um dinamismo de duplo sentido. 
Percebe-se um duplo movimento: do centro para a cidade exterior e da periferia do concelho para os 
subúrbios. Afirma-se o despovoamento do centro da cidade, coincidente com a cidade antiga, com o cen-
tro histórico (Freguesias de São Bartolomeu, de Almedina e de Santa Cruz) e com a sua extensão na parte 
alta em direção a Celas e São José (freguesia da Sé Nova). Na realidade estas duas áreas apresentam uma 
vivência urbana com causalidades bastante díspares. A Baixa atraí uma população muito eclética (afas-
tando contudo uma população com rendimentos superiores, que não encontra aí os produtos e serviços 
que procura ou porque confrontada com um ambiente pouco controlado e de alguma insegurança) já 
que é aqui que estão os grandes interfaces e pontos de saída de número significativo de transporte pú-
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blicos (rodoviários e ferroviários). A estrutura comercial reflete isso mesmo ao apresentar uma grande 
diversidade mas sem grandes marcas, também porque parte significativa dos usuários destes espaços e 
serviços são do norte e oeste do concelho, muitos deles trabalhadores domésticos, do comércio, funcio-
nários públicos e de serviços básicos, muito associados à restauração e serviços pessoais.

Por outro lado, a Alta integra um número significativo de população temporária – estudantes univer-
sitários. Para além de aí residirem, a Alta é também o ponto de encontro para muitas das atividades aca-
démicas e da noite coimbrã, que tem no estudante um dos elementos fulcrais, em termos de clientela. Esta 
realidade atenua a redução populacional e o envelhecimento significativo da população residente nesta 
área. Todavia, devido ao facto de os estilos de vida de estudantes e restante população (predominantemen-
te idosa) serem muito díspares, surgem problemas diversos, sendo os associados ao ruído, especialmente ao 
barulho noturno, aos comportamentos pelo efeito do álcool e ao lixo nas ruas os mais significativos.

Na organização interna da cidade, os espaços verdes são uma mais-valia para Coimbra. Elemento 
de sustentabilidade ambiental, são frequentados pela população como áreas de lazer, de passeio, de 
descanso ou de desporto, mostrando-se fundamentais na boa organização do espaço urbano e na quali-
ficação das condições de vida da população. Salientam-se o Parque Manuel Braga, na margem direita do 
rio, que com o Parque Verde, na sua ligação entre as duas margens, permitiu tornar o rio num espaço de 
acesso público e de qualificação urbana. Fronteiro à Praça da República, o Parque de Santa Cruz, também 
conhecido por Jardim da Sereia, ganhou nos últimos anos um facelift com a melhoria da acessibilidade e 
revalorização funcional, tanto do parque desportivo aí existente, como com o tratamento de passeios e 
a integração, na proximidade da fonte, da Casa de Chá, espaço de restauração e sociabilização. Ainda no 
interior da cidade está o Penedo da Saudade, espaço de memória dos estudantes de Coimbra e miradou-
ro sobre S. José, espaço verde situado no alinhamento da Av. Marnoco e Sousa e Av. Dias da Silva, uma 
das áreas de residência de classe alta na cidade. A Av. Marnoco e Sousa permite, precisamente, acesso 
ao Jardim (ao estilo neo-clássico) e Mata (grande diversidade de espécies exóticas) do Botânico (1772), 
criado por iniciativa do Marquês de Pombal. Com 13 ha, ocupa a parte sul da colina da Universidade da 
Alta da cidade ao Mondego, quase ligando-se ao Parque Verde nas suas margens.

Com uma imposição mais linear temos a alameda da Av. Sá da Bandeira integrada no arranjo ur-
banístico do Bairro de Santa Cruz (1889) (acima referido), tendo, em 1928, sido acrescentado o Jardim 
central que lhe deu a atual morfologia. Mais recentemente, resultado das intervenções de valorização da 
sustentabilidade urbana, foi criado um corredor verde, o Parque Linear do Vale das Flores (2001), espaço 
público de lazer, que integra uma ciclovia/circuito pedonal, um espaço polidesportivo com piso em relva 
artificial e diversos equipamentos orientados para o recreio dos mais jovens, numa das áreas de maior 
dinâmica comercial de Coimbra e com residência de classes médias-altas.

Ainda como espaços verdes, mas menos centrais, estão o Jardim da Casa do Sal, na saída Norte, 
aproveitando uma parte do leito de cheia da Ribeira de Lordemão, permitindo reduzir o impacto de 
uma área de indústrias e armazéns a que se associa uma circulação automóvel muito intensa e uma 
malha rodoviária muito densa. Por seu lado, a Mata Nacional do Choupal (79 ha) está na proximidade 
da Estação Velha (Coimbra-B) e é a porta de passagem para os Campos do Mondego, bordejando o rio 
numa extensão de 2 Km, desde as obras de regularização do rio pelo Eng. Padre Estevão Cabral (1791). 
Na parte Alta, acima dos Tovins (a este da cidade) está o Parque de Vale de Canas, que terá sido a Mata 
do Rei e Coutada da Casa Real de Bragança. Hoje são 16 ha de mata e áreas de lazer com percursos na-
tureza e parques de merendas.

Os bairros sociais de Coimbra

A opção pela construção de bairros sociais denota, claramente, a existência de dois períodos, na 
direta dependência do status quo político. Primeiramente, foram as políticas de construção de bairros 
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sociais do Estado Novo salazarista; seguidamente, foi a democracia pós 25 de Abril, que retomou a cons-
trução de bairros sociais para dar à população condições de vida, promovendo o direito de todos a habi-
tação condigna, na perspetiva da valorização do Estado Providência. Em Coimbra estas políticas tiveram 
um impacto muito importante na organização da cidade e no desenvolvimento do espaço construído. 
Na primeira fase, mormente bairros de moradias com um ou dois pisos e destinados a uma família, tendo 
sido designados tanto para as classes de menores rendimentos como para aquelas que apresentavam 
rendimentos médios. “As casas económicas construídas pelo Estado Novo pretendiam ser baseadas nos 
supostos valores e modos de vida tradicionais da população portuguesa. Elas representariam um certo 
modelo de viver rural transplantado para a cidade” (Teixeira, 1992). Com o Governo de Marcelo Caetano 
e no período pós 25 de Abril, são os prédios de 3 e 4 andares que predominam nestes bairros e, no caso 
da Urbanização Quinta das Flores, de 1984, na Rua Paulo Quintela, com oito andares, relacionado com 
os retornados e a organização cooperativa, mas hoje na posse da Câmara Municipal de Coimbra.

Ao longo do século XX estes bairros foram muito importantes enquanto assentamentos popula-
cionais que vieram a cristalizar em torno de si outras construções, infraestruturas e equipamentos. Em 
relação ao presente, tanto podem ocorrer mudanças significativas na estrutura socioeconómica da po-
pulação, como a manutenção das características de alguma segregação, exclusão e baixos níveis de ren-
dimento da população aí residente. Estes bairros foram um instrumento eficaz de conquista urbana de 
espaços rurais porque a sua construção correspondeu ao aproveitamento de solos nos subúrbios urbanos 
ou na proximidade de grandes polos de emprego (industrial e de transportes), deixando ou levando para 
a periferia da cidade (hoje áreas completamente integradas na cidade) a população de baixos rendimen-
tos e uma população de rendimentos médios

Já desaparecido é o Bairro Operário Bispo-Conde, bairro operário construído no final do Século XIX 
e demolido em 1955. Estaria integrado, hoje, numa das áreas de classes médias e médias-altas, denotan-
do a evolução que tem sofrido a afetação espacial de Coimbra em termos socioeconómicos.

Todavia, em alguns bairros as caraterísticas socio espaciais foram mantidas. Nessa situação está o 
Bairro da Santa Casa da Misericórdia, na Conchada, destinado a famílias pobres, datando a sua inaugura-
ção de 1941. Sofreu várias intervenções e ainda hoje alberga uma população com baixos rendimentos, na 
proximidade do principal cemitério da cidade. Em 1998 teve intervenção camarária, através do programa 
Prohabita tendo sido construídos três blocos de três pisos.

Também o Bairro do Loreto, na Pedrulha, junto da zona industrial e destinado a operários, mantem 
uma população predominantemente de classe média-baixa. Inaugurado no mesmo ano do Bairro da 
Misericórdia (construído entre 1935 e 1941 sob o nome Bairro das Casas Económicas do Loreto) já foi 
denominado Bairro Dr. Bissaya Barreto, mas é hoje conhecido como Bairro do Loreto. Destinado a famí-
lias pobres teve um investimento significativo em serviços e urbanismo devido à intervenção de Bissaya 
Barreto (Casa da Criança -1940, que funcionou como creche para as crianças aí residentes, e Instituto de 
Cegos – 1969, que teve valências de Educação Especial e Lar de Apoio a que se associa um desenho urba-
no tipo cidade-jardim). Um pouco mais a sul estava o Bairro da Estação de Caminhos de Ferro, também 
na Pedrulha, construído depois de 1943 junto à linha de caminho-de-ferro.

Em 1946, o Bairro da Fonte do Castanheiro, na Arregaça, foi destinado a operários, tendo sido cons-
truídas 100 moradias, na secção virada a norte do meandro abandonado do Mondego, pouco atrativo 
para a construção de habitações para as classes de maiores rendimentos. Em Santa Clara foi também 
construído em bairro social destinado a operários.

De modo desigual, o Bairro de Celas ou Bairro das Sete Fontes, em Celas, não mantém a socioespa-
cialidade do momento da sua construção. Foi destinado a receber uma classe média-alta de desalojados 
da Alta, a partir de 1945 e até 1947, quando começa a sua construção. A sua planta circular concêntrica 
permite uma fácil identificação nas plantas da cidade, tendo sido durante muitos anos o lugar central 
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das festas dos santos populares em Coimbra. Integra-se hoje na área da cidade de maior oferta de ser-
viços de saúde.

Por seu turno, o Bairro Norton de Matos (primeiro do Calhabé, depois Marechal Carmona), foi cons-
truído para receber funcionários públicos, entre 1945 e 1953, e integrado no Plano de De Groer. Uma 
segunda fase construtiva permitiu a integração do Centro de Recreio Popular do Bairro Marechal Carmo-
na, que em 1974 se passou a denominar Centro de Recreio Popular do Bairro Norton de Matos e é hoje 
uma das pujantes associações socioculturais e desportivas da cidade. Foi ainda construído um centro co-
mercial e habitação coletiva, já que o Bairro era de casas unifamiliares, isoladas ou geminadas. Tem tido 
sempre uma atenção especial por parte da população que pretende uma habitação numa comunidade 
dinâmica e com boas acessibilidades, não sendo de estranhar as continuadas reabilitações das moradias 
que foram construídas nas décadas de 1940 e 1950.

Se bem que denominado de casas económicas, o Bairro de S. Jerónimo, na Cumeada, é destinado 
também a funcionários públicos mas com mais rendimentos. Sendo uma proposta de habitação para a 
classe média, vai aproveitar uma área alta da cidade espraiando-se da cumeada do Alto de Santo Antó-
nio pelo Vale dos Tovins até ao Vale do Calhabé, na parte baixa. Faz parte da localidade de Santo Antó-
nio dos Olivais e coalesce, hoje, com um dos projetos habitacionais mais elitistas da cidade, denominado 
Quinta de S. Jerónimo.

No momento da sua construção, todos estes bairros eram periféricos e serviram de polos geradores 
e aglutinadores de cidade. Hoje integrados na cidade, assumem as lógicas de ordenamento e desen-
volvimento da cidade. A segunda fase de desenvolvimento dos bairros sociais, em Coimbra, dependeu 
em muito do poder autárquico e das políticas do poder central de apoio à habitação do pós 25 de abril 
(SAAL, PROHABITA, FFH, IGAPHE), com foi referido acima

Nesta fase surgem ou reabilitam-se o Bairro da Relvinha, Bairro Fonte da Talha (102 habitações e 1 
espaço comercial; Freguesia de Santo António dos Olivais, 1973), do Bairro do Ingote (223 habitações, 
na Freguesia de Eiras, 1975), da 2.a fase do Bairro do Ingote (Ex IGAPHE) com 145 habitações, 1984) do 
Bairro António Sérgio (144 apartamentos, de 1987 a 1989), do Bairro da Rosa (222 habitações, na Fre-
guesia de Eiras, 1996) e do bairro da Conchada, que como referido acima teve em 1998 a construção de 
28 habitações, pertencente à Freguesia de Santa Cruz.

O Bairro da Relvinha foi integrado no programa SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local), de 
forma a melhorar as suas condições de vida começando e pela atribuição de uma habitação condigna, 
substituindo as barracas de madeira existentes. Tratou-se de um processo de autoconstrução, com apoio 
técnico, tendo-se conseguido o realojamento de vinte e oito famílias, que desde 1954 viviam em habita-
ções muito degradadas. Este bairro coalesce com o Bairro da Polícia de Segurança Pública, que alojava 
os polícias e as suas famílias. Existe, todavia, um outro Bairro da Polícia, na área do Vale das Flores, junto 
ao antigo Bairro da Fundação Salazar, depois denominado Bairro 2 de Maio, também eles associados à 
criação de Habitação Económica para Trabalhadores de classe média-baixa.

Atualmente a principal área de habitação social é o planalto do Ingote, associado durante muito 
tempo a uma lixeira municipal, veio a ser reabilitado com os projetos de bairros sociais que ai foram 
implantados: as duas fases do Ingote, o António Sérgio e o da Rosa.

O velho centro e as novas centralidades

A importância simbólica de Coimbra manifesta-se de numerosas formas, muito para além do seu 
centro histórico, para uma parte significativa das pessoas que o utilizam. Uma delas, indicativa de re-
lações não hierárquicas, é a geminação com outras cidades nos diversos continentes. São elas: Estados 
Unidos: Santa Clara da Califórnia, Cambridge; Brasil: Santos, São Paulo, Curitiba; Alemanha: Halle; Fran-
ça: Poitiers, Aix-en-Provence; Espanha: Salamanca, Santiago de Compostela, Saragoça; Russia: Yaroslavl; 
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Marrocos: Fés; Cabo Verde: Mindelo; Moçambique, Beira; China: Macau; Itália, Pádua; Timor Leste: Dili; 
Índia: Damão; Luxemburgo: Esch-sur-Alzette e Suécia: Lund. Estas relações manifestam-se com segrega-
ções positivas que permitem potencializar uma imagem muito atrativa de Coimbra pelo mundo fora.

Este carater simbólico é também materializado na imagem da Universidade e na atratividade conse-
guida junto de milhares de estudantes que para aqui vêm estudar, especialmente ao abrigo das Licencia-
turas Internacionais, dos Programas Erasmus e Mundus, entre outros. Nos últimos anos esta atratividade 
sucede também ao nível dos 2º e 3º ciclos e mesmo na formação mais avançada de pós-doutoramentos. 
As Festas dos Estudantes (Latada e Queima da Fitas) e os Cortejos da Rainha Santa Isabel, estes a repe-
tirem-se de dois em dois anos, são também uma forma de potenciar a importância simbólica da cidade. 
Em ambos os casos é o centro velho, o centro histórico urbano, que serve de palco, nas duas margens do 
rio, às ações e atividades de estudantes, crentes e turistas. Esta participação inclusiva do rio evidencia a 
existência de um centro histórico que vai para além da Alta/Baixa e se estende até ao Rossio de Santa 
Clara, integrando o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e o Convento de São Francisco (Centro de Conven-
ções de Coimbra a partir de 2013) e o Portugal dos Pequenitos, obra da lavra de Bissaya Barreto e que é 
claramente uma das marcas mais importantes da cidade de Coimbra.

Poderíamos continuar a enunciar modos de valorização simbólica nas relações externa e internacio-
nais mas é importante dar expressão ao caráter simbólico do velho centro. Importa referir que Coimbra 
entrou no século XXI como uma cidade com uma operacionalização diversa da sua organização interna. 
A década de 90 do século passado foi testemunha de uma desmultiplicação da centralidade urbana 
associada não propriamente a um aumento do espaço urbano mas a uma densificação construtiva e re-
funcionalização de espaços intersticiais através da promoção de novos loteamentos.

Quanto aos projetos de referência associados ao velho centro, importa salientar algumas iniciativas 
de grande impacto na cidade e na imagem da cidade de Coimbra. O Gabinete para o Centro Histórico 
(GCH) tem uma importância basilar na cidade de Coimbra. É a principal referência em termos de poder 
institucional autárquico que tem gerido a maior parte dos programas de valorização do velho centro 
tanto ao nível dos programas de apoio à construção e requalificação urbana, como os relacionados com 
as Sociedades de Reabilitação Urbana (Coimbra Viva, SRU Sociedade de Reabilitação Urbana SA) e com 
os Programas de integração europeia em estudos comparativos e benchmarking (Valuo – Evolução do 
Mercado Imobiliário em Zonas de Intervenção Pública em Centros Históricos e Urbe Viva – Construção 
de Novos Modelos de Revitalização Económica de Áreas Urbanas Centrais). No caso do GCH procura-se 
que as intervenções sejam sempre suportadas por estudos de diagnóstico socioeconómico de forma a 
tornar o mais inclusivo possível o espaço de vida e as populações residentes na área. Esta orientação é, 
de facto, uma missão procurando-se um trabalho de proximidade com a população local, de modo a 
atingir um nível de confiança entre equipa e a população que permita intervenções mais rápidas, menos 
burocratizadas e que possam ir ao encontro dos desejos da população, quando é possível enquadrá-los 
nos objetivos estratégicos. Em termos práticos existe um apoio direto à execução de projetos e de obras 
e a isenção de taxas de licenciamento para a reabilitação de edifícios no Centro Histórico Urbano. A isto 
se junta a gestão de Programas de Apoio à Reabilitação Urbana, como o REHABITA (Regime de Apoio 
à Recuperação Habitacional Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Proprie-
dade Horizontal), o SOLARH (Programa de Solidariedade à Recuperação de Habitação) e o PROHABITA 
(Programa de Financiamento para Acesso à Habitação).

Ainda no âmbito das atividades do GCH e em colaboração com outras instituições, de que se destaca 
a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra – Baixa ConVida (APBC) são promovidas ações e ativi-
dades que procuram dar ao Centro Histórico Urbano uma maior dinâmica socioeconómica. Dentro deste 
âmbito estão ações como o Centro da Brincadeira (monitores que ficam com as crianças permitindo aos 
pais mais mobilidade), a animação temática de épocas festivas, o Vitrinismo e Merchandising (com con-
cursos), as Noites Brancas (abertura dos estabelecimentos comerciais até às 24H00), as Montras Vivas, a 
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Praça do Pão.come (em colaboração com a Associação do Comércio e Indústria de Panificação, Pastelaria 
e Similares), o DownTown, utilizando a ligação Alta-baixa pelo seio do Centro Histórico. A estas ações 
juntam-se outras como o Dia Europeu sem Carros, a Jornadas e Colóquios sobre Património e a criação 
de Rotas, como aquela que valoriza as personalidades que vivenciaram o Centro Histórico Urbano de 
Coimbra (Zeca Afonso, Carlos Paredes, António Nobre, Eça de Queirós)As duas últimas décadas foram 
decisivas ao nível da intervenção no Centro Histórico Urbano de Coimbra. Surgem diversos projetos de 
que importa salientar aqui três: O programa PolisCoimbra, Comissão Interdisciplinar da Baixa (CIB) e 
Candidatura da Universidade a Património Mundial.

A CIB foi nomeada em 2003 para acompanhar os trabalhos de plano de estrutura para os projetos a 
desenvolver no âmbito das Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU’s) e dar ênfase ao acompanhamento 
e dinamização de iniciativas de privados que tivessem intervenções para a zona. Foram valorizados diver-
sos vetores de operacionalidade salientando-se as empresas quarteirão e o urbanismo de proximidade, 
com a incidência na proteção e promoção do Centro Histórico, na gestão e planeamento da renovação 
urbana e na sustentabilidade ambiental e energética. Esta Comissão foi relevante porque teve como 
critérios de intervenção os propósitos de dotar a baixa de boas condições de habitabilidade, atenuar o 
envelhecimento da população no centro histórico urbano, promover a diversidade funcional com o intui-
to de criar as condições para a melhoria da qualidade de vida geral da população. A área de intervenção 
foi toda a Baixa e Beira Rio, entre o Largo da Portagem e um alinhamento perpendicular ao Mondego 
coincidente com o final da Rua de Aveiro na sua interceção com a Rua da Figueira da Foz. Os limites a 
este (SE e NE) integram todos os edifícios com ligação à rua Visconde da Luz e Rua Corpo de Deus, ex-
cluindo o mercado Municipal D. Pedro V, entroncando na parte superior da rua de Saragoça, seguindo 
pela Rua Infante D. Henrique, na área da Conchada, ligando depois à Rua de Aveiro. A meta foi a pro-
moção da atração de novos habitantes e o ajustamento de equipamentos e serviços (públicos e privados) 
de suporte à nova população, valorizando os espaços públicos e revitalizando a Baixa. As áreas de inter-
venção prioritárias foram aquelas que apresentavam maior degradação do edificado e comprometiam 
as condições de habitabilidade e salubridade (áreas em torno da intervenção urbanística vulgarmente 
conhecida com Bota-Abaixo, que inclui o Terreiro da Erva e as edificações que estariam projetadas para 
demolição na ligação do metro de superfície entre a Av. Fernão de Magalhães e a Câmara Municipal de 
Coimbra/Praça 8 de Maio).

Por seu lado, o Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades 
(Polis) surge em Coimbra como a iniciativa que veio devolver o rio à cidade. Durante muito tempo o rio 
funciona como barreira. As ligações pedonais não existiam e o rio apenas era acessível através do Parque 
Manuel Braga e, ainda assim, com um grande muro de sustentação que afastava as pessoas da água. Por 
seu lado, a margem esquerda, mais baixa e acessível às águas do Mondego, não apresentava qualquer tipo 
de ordenamento, o que afastava a população. Assim, os propósitos do Programa Polis, de requalificação 
urbana em torno de um elemento ambiental marcante e de revitalização dos centros históricos e das suas 
múltiplas valências, encontrou em Coimbra uma expressão superlativa. Esta expressão é ainda enfatizada 
pela candidatura efetuada junto da Unesco, pela Universidade, para lugar Património Mundial. De facto, 
o Parque Verde do Mondego ganha, no centro histórico urbano um estatuto de centro de lazer, despor-
to e cultura que ofereceu a este velho centro uma nova vida. Conseguindo a proeza de tornar as duas 
margens num só território, através, também, da construção de mais um dos ícones da cidade, a ponte 
pedonal Pedro e Inês, este Parque vai integrar um conjunto de estruturas e equipamentos que permitem, 
desde logo uma maior afluência de pessoas em período noturno (especialmente na área que passa a ser 
denominada por Docas e serve de espaço de restauração e sociabilização). No mesmo sentido, o período 
diurno, para além de uma utilização das Docas, por um outro público, ganha dois espaços de exposição e 
museologia (Museu da Água e o Pavilhão de Portugal de Hannover), eventos diversos de lazer e cultura, 
e um imenso espaço verde, servido de um estacionamento de grande acessibilidade que permite que seja 
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utilizado por uma população muito eclética. Ligado a todo este espaço de serviços e lazer fica, na margem 
esquerda, a Praça da Canção, terreiro das festas estudantis da academia de Coimbra e de eventos musicais 
diversos, agora com um recinto mais acolhedor e organizado. A sua envolvência é efetuada com um espa-
ço verde muito bem equipado e organizado, entre parques de estacionamento, estacionamento equipa-
do para autocaravanas, restaurante, espaços públicos de desporto, áreas de acolhimento dos clubes com 
atividades náuticas e um centro Ciência Viva, que nos leva até ao que resta dos laranjais de Coimbra. Tudo 
isto se desenvolve nas margens do Mondego, no seu percurso norte/sul dentro da cidade.

Todavia, o velho centro apresenta já outras intervenções significativas, na sua margem esquerda. 
A referência vai para o reabilitado e revitalizado Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, extensão do espaço 
verde do Parque, para oeste da Av. Inês de Castro e com acessos através de passagens subterrâneas. As 
suas imediações albergam uma feira de antiguidades semanal e no seu recinto muralhado encontramos 
um terceiro espaço museológico nesta área da cidade, a oferta de mais um espaço de restauração e todo o 
espólio do património construído do Mosteiro e do Palácio onde viveu a Rainha Santa Isabel. A estas inter-
venções juntar-se-ão ainda a do Centro de Congressos, que ficará estribado no Convento de S. Francisco, 
e em termos de acessibilidade o desnivelamento da Avenida Inês de Castro que permitirá uma fluência 
de trânsito significativa e um maior espaço público de lazer, animação e cultura, integrando o Rossio de 
Santa Clara no conjunto da área de intervenção. Assim, revitalizar o centro, centrando a cidade no rio, o 
tratamento paisagístico das margens, o arranjo urbano público, serviram para promover as relações entre 
as margens e deixar mais acessíveis a histórica Quinta das Lágrimas e o Portugal dos Pequenitos.

Figura 5. Áreas de reabilitação urbana no Centro Histórico de Coimbra. 
Fonte: Gabinete para o Centro Histórico.

O velho centro é também o território que integra os lugares que se candidataram a Património 
Mundial da Unesco (Figura 5). É Matilde Rosa Araújo, curadora do Museu Nacional Machado de Castro 
que, em 1982, dá ênfase à ideia de candidatar o Centro Histórico à lista da Unesco. O processo arrasta-se 
ao longo de 20 anos e a restrição de aceitação de candidaturas relativas a Centros Históricos, a política 
de bulldozer do Estado 

Novo na Alta de Coimbra e as alterações sofridas pelo Páteo das Escolas colocou em risco a candi-
datura. Esta situação levou a Câmara Municipal e a Universidade a celebrarem um protocolo para que 
a candidatura fosse da Universidade. A candidatura da Univer(sc)idade de Coimbra (2004), procura uma 
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identidade com a cidade, integrando elementos que marcantes como a história da cidade, a Alta e a 
Baixa, os programas de requalificação urbana, o projeto do Metro Mondego, as tradições académicas 
e tradições populares. A este projeto fica ainda associada a Rua da Sofia com os seus colégios univer-
sitários, que chegaram a ser, no total, de 7 mosteiros e 22 colégios. A candidatura que conta, já hoje, 
com as obras de valorização e recuperação do Museu Nacional Machado de Castro integrou, ainda, mais 
projetos, alguns deles já concluídos, uns em vias de conclusão, outros adiados: a requalificação do Páteo 
das Escolas; a requalificação do edifício da Associação Académica de Coimbra; a construção do parque 
de estacionamento no largo D. Dinis; a criação da Biblioteca da Faculdade de Direito (na atual Faculdade 
de Farmácia); a requalificação do Laboratório Chimico; a requalificação do Teatro Paulo Quintela (na 
Faculdade de Letras); a Reconversão da Casa das Caldeiras e a Requalificação do auditório da Reitoria e 
espaços envolventes.

Para concluir importa fazer referência à estratégia de reabilitação proposta para a o centro histórico 
urbano e que foi motivo de análise aprofundada pela Parque Expo, já no ano de 2012, com o documen-
to de trabalho A Estratégia de Reabilitação Urbana, que na sua Parte I apresenta a Visão para o centro 
Urbano (Parque Expo, Parte I, 2012). Assim utilizar-se-ão as ideias fortes deste documento sempre que a 
interpretação for coincidente com a linha de orientação deste texto.

Figura 6. Visão para o Centro Histórico de Coimbra.
Fonte: Parque Expo, Parte I (2012)
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A ideia forte (Figura 6) é a constituição do Centro Histórico como catalisador das potencialidades da 
cidade, refletindo-se nele a pujança e capacidade de Coimbra organizar o território regional, promover 
os seus produtos, recriar o seus recursos e valorizar as densidades relacionais e a sua expressão territo-
rial, através da concentração plasmada das funções centrais. Nesta perspetiva é proposto que, no velho 
centro, se impulsione a qualificação do comércio e serviços e, no seio destes, dar especial relevância aos 
turísticos – hotelaria e restauração. Importa, também, incrementar a função residencial no interior do 
Centro Histórico, sendo a Baixa e envolvência o alvo principal deste incremento. Deste modo, através 
da densificação da multifuncionalidade e do reforço das conexões e da mobilidade (Parque EXPO, 2012) 
será possível melhor contribuir para a formação sustentada da metrópole de Coimbra.

Perante a consumada organização policêntrica, que concorreu para o esvaziamento do Centro His-
tórico, é preciso fazer recrudescer a importância deste último sem reduzir a importância dos elementos 
centrais de desenvolvimento dos centros novos. A coesão oferecida pelo velho centro assenta na mul-
tifuncionalidade, no património cultural e na relação singular com o rio. Esta coesão surge robustecida 
porque consegue-se combinar um caráter simbólico e imaterial, sem equivalente na malha urbana ou 
na rede de cidades da sua área de influência, com a concertação das atividades económicas existentes 
com outras emergentes (animação, lazer, turismo, cultura) e uma qualificação da vivência quotidiana das 
populações. Por seu lado, o rio é um dos elementos fulcrais desta coesão ao conseguir a proeza de tornar 
as duas margens num só território, como acima já ficou escrito. Por isso, este reforço de centralidade 
do Centro Histórico é inclusivo e integra Santa Clara, enquanto aguarda pelos investimentos na área 
envolvente à Nova Estação Central de Coimbra que, para além de melhorar em muito as acessibilidades, 
qualificará significativamente a frente ribeirinha. Na verdade,

“a afirmação da centralidade de Coimbra na Região e o robustecimento e eficiência do seu modelo 
urbano dificilmente se conseguirão atingir sem o fortalecimento do Centro Histórico, que deve cons-
tituir-se como o elemento central e unificador do sistema urbano policêntrico, quer através da sua 
articulação com as outras polaridades da cidade, que o complementam, quer através da combinação 
e potenciação das suas vocações, que o diferenciam” (PARQUE EXPO, Parte I, 2012, 10).

Percebe-se uma importância acrescida do Centro Histórico que se reflete também na centralidade 
turística que lhe é atribuída. O Plano Estratégico de Coimbra aponta o Turismo de Negócios, o Turismo 
de golfe e o Turismo ativo, como produtos a desenvolver, em função da qualidade da oferta.

Importa referir que esta estratégia não está ausente do Centro Histórico. Com certeza que a di-
versidade da oferta está difundida por toda a cidade (no caso do Turismo de negócios) mas encontra 
no Centro Histórico os principais equipamentos (Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, 
Auditório da Faculdade de Direito, Teatro Paulo Quintela (a necessitar de intervenção urgente), Teatro 
Académico Gil Vicente – nas franjas do Centro –, a partir de 2033, com atrás ficou referido, o novo Cen-
tro de Congressos no Convento de S. Francisco, integrado na extensão do Centro Histórico na margem 
esquerda do rio Mondego, e o projeto da Arena – da REFER/Invesfer Estação B – que municiará Coimbra 
com equipamentos para eventos com mais de 1.000 participantes, de que hoje não dispõe. Por seu lado, 
o Turismo de Golfe tem na Quinta das Lágrimas – simultaneamente uma atração e um produto turístico 
– uma oferta de qualidade, bem acessível e integrada no Centro Histórico. Quanto ao Turismo ativo, se 
bem que ele esteja essencialmente na envolvência da cidade (Campos do Mondego, Serra de Sicó, Serra 
da Lousã, Paul de Arzila, Serra do Buçaco – fazendo apenas referência aos grandes elementos naturais 
envolventes), atividades náuticas no Rio Mondego e atividades radicais (com o arborismo na Mata do 
Botânico) são também inclusivas ao Centro Histórico.

Pelo que fica dito deve depreender-se a grande qualidade e diversidade das valências do Centro 
Histórico de Coimbra, todavia, importa sublinhar mais dois ou três elementos fundamentais. 
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Figura 7. Espaços de potencial turístico no Centro Histórico de Coimbra. 
Fonte: Adaptado de Plano Estratégico de Coimbra, V2, 2006.

Assumindo o centro histórico como principal área de valorização turística de Coimbra, a tipologia 
que mais impera é a do Turismo Patrimonial e Histórico (Figura 7), que tem no Centro Histórico o seu 
ponto nevrálgico, como se pode depreender pelo que foi sendo escrito ao longo deste texto. Os 27 imó-
veis classificados ou em vias de classificação pelo IGESPAR, de um total de 54 imóveis classificados dá a 
este espaço “uma densidade patrimonial ímpar em Portugal e sustenta a Marca Coimbra na sua vertente 
de ‘Cidade do Património’” (Plano Estratégico de Coimbra, V2, 2006).

Esta leitura é corroborada pelo inquérito efetuado à população turista de visita à cidade de Coim-
bra, efetuado durante o ano de 2011, com a colaboração da Câmara Municipal de Coimbra e da Área de 
Turismo do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras. Sabendo-se que a estada média do tu-
rista é muito reduzida (não chegando aos dois dias) e que existe uma grande diversidade e qualidade da 
oferta, importava saber como aumentar o tempo de permanência do visitante. Esse desiderato implicava 
o conhecimento do perfil do turista. No âmbito desse reconhecimento foi possível verificar que, para os 
turistas, as atrações de Coimbra estão intimamente relacionadas com o Centro Histórico, ancoradas na 
Universidade (Pólo I). A Figura 8 permite confirmar que é o Centro Histórico de Coimbra que motiva a 
visitação, já que tanto o Património Monumental, como a Vida Académica, assim como a Topografia e o 

Mondego se referem a uma área bem identificada que corresponde à Alta e à Baixa da cidade (o Centro 
Histórico), corroboradas ainda nas referências à Universidade e ao Centro Histórico como atrações.
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Figura 8. Elementos de atração segundo os turistas em visita à cidade de Coimbra. 
Fonte: Adaptado de Medeiros, 2012.

O Velho Centro em reabilitação tem estado na base da diversificação e do aprofundamento da ofer-
ta turística, na área de Coimbra, associada aos produtos City-Break e Turismo Cultural e Urbano. Parece 
evidente que num futuro próximo, até porque o Plano Estratégico para o Turismo (PENT Revisão 2) assim 
o propõe, haverá um reforço da competitividade da oferta do Património Religioso (material e imaterial) 
enquanto produto turístico, através: da importância de Santo António e da sua relação com os crúzios 
e o Convento de Santa Cruz; da valorização das festas da Rainha Santa Isabel, que liga o Centro Histó-
rico entre as duas margens do Rio Mondego, unindo conventos; da presença da áurea da Irmã Lúcia, 
ancorada no Carmelo de Santa Teresa e na ordem das Carmelitas. É, também, de todo pertinente referir 
a importância da cidade em termos gastronómicos. Se bem que na dependência da sua Marca turística 
surjam o leitão, a chanfana, o espumante da bairrada, o pastel de Tentúgal (para salientar aqueles que 
maior projeção apresentam), o Centro Histórico concatena toda uma diversidade de doçaria associada 
aos conventos e tradições.

Assim, a cidade de Coimbra organizada em torno de um velho centro rejuvenescido e qualificado 
em termos ambientais, socioeconómicos e, claramente, arquitetónicos e urbanísticos, cresce cada vez 
mais em torno do rio e do Centro Histórico Urbano (agora unindo as margens do Mondego). O velho 
centro está hoje a conseguir a consolidação de uma estratégia de vanguarda na organização da cidade 
e região, com algumas vantagens comparativas perante os novos espaços comerciais e o policentrismo 
emergente. A tradição, a identidade e o fomento da experiência participativa, são elementos inovado-
res fundacionais que utilizando o património monumental, o construído e o imaterial, fomentam uma 
densidade cultural e lúdica de qualidade superlativa que torna o centro histórico urbano num produto 
simultaneamente de tradição e de inovação.
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A cidade de Évora e a relevância do centro histórico

Domingas Simplício

1. Enquadramento geográfico e evolução urbana

A cidade de Évora localiza-se numa posição relativamente central no interior da metade Sul de 

Portugal e, muito embora mais perto da fronteira do que do litoral, encontra-se a distância aproxima-

damente equivalente de uma das mais importantes regiões urbano-industriais do País (Lisboa-Setúbal) e 

de uma das principais fronteiras (Elvas/Badajoz).

Principal centro urbano de um território cuja área corresponde a cerca de um terço do País, Évora 

continua, apesar da estagnação demográfica registada na última década, a ocupar uma posição relevan-

te no sistema urbano nacional, como evidenciam instrumentos de política nacional e regional, como o 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e o Plano Regional de Ordena-

mento do Território do Alentejo (PROTA).

Em termos geomorfológicos, a cidade situa-se numa vasta peneplanície, da qual ocupa uma área de 

maiores altitudes (que, no máximo, atingem os 310 m), sendo a sua posição sobranceira na paisagem 

envolvente bem traduzida na imagem que se obtém à aproximação da cidade; com efeito, esta imagem 

é marcada pelo casario irregular, disposto em escadaria, para culminar na Sé, constituindo um conjunto 

que as recentes expansões extramuros, alastrando na base da elevação, têm, em termos gerais, sabido 

respeitar.

Procurando sumarizar algumas etapas do desenvolvimento urbano conducente à situação atual, 

importa referir que, embora não se conheça, com rigor, a origem da cidade de Évora, não há dúvida de 

que ela foi muito anterior ao período romano, visto que esta região apresentava, já na época neolítica, 

grande ocupação humana. Posteriormente, Évora foi ocupada pelos romanos, tendo adquirido na altura 

uma importância militar e económica assinalável. Os domínios visigótico e árabe, que se sucederam à 

queda do Império Romano, terminaram em 1165, quando Évora foi integrada na coroa de D. Afonso 

Henriques, mantendo a cidade importantes funções defensivas e militares.

Até ao séc. XIV, a urbe confinou-se ao interior da Cerca Velha (de fundação romana), sendo a Moura-

ria e a Judiaria as primeiras comunidades que se instalaram nos arrabaldes. Este movimento de expansão 

urbana é responsável pela construção de uma nova cintura de muralhas (Cerca Nova).

O séc. XVI constituiu para a cidade de Évora um período de riqueza e importância política, económi-

ca e cultural já que aqui se instalou a corte por longos períodos originando a construção do Paço Real, 

de palácios e casas solarengas, conventos, igrejas e colégios.

Preenchida, quase na totalidade, a malha urbana da cidade intramuros, só no final do século XIX, 

com a implantação do caminho de ferro, em 1863, surgiram as primeiras expansões urbanas situadas fora 

das muralhas, dirigidas, sobretudo, às classes baixas e intermédias.

O crescimento da área urbana extramuros foi, todavia, relativamente lento até 1940, data a partir 

da qual as expansões fora da muralha tomam assinalável incremento. De facto, entre 1940 e 1950 de-

corre o primeiro período de importante expansão extramuros, inicialmente com o aparecimento de um 
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conjunto de bairros, ainda destinados às classes de fracos recursos que se fixavam em aglomerados, não 

planificados, semelhantes às povoações rurais, localizados às vezes, em áreas afastadas da cidade.

Na segunda metade da década de 40, a expansão extramuros, tão acelerada, como já se referiu, 

com o aparecimento de núcleos espontâneos, vai conhecer uma outra faceta com a implementação de 

programas de construção de habitação que respeitam o previsto no Anteplano de Urbanização.

Todavia, as indefinições quanto à efetiva aprovação de um Plano de Urbanização abrangente e 

adequado aos objetivos pretendidos para a cidade conduziram a que, após um período de expansão 

urbana moderada, se registasse, no princípio da década de 70, um novo surto de crescimento e expansão 

de loteamentos “clandestinos”. No entanto, contrariamente aos bairros surgidos nos anos 40, com ca-

racterísticas rurais e ocupados por populações vindas do campo, a partir de 1970 as novas urbanizações, 

também não planeadas, correspondem, sobretudo, à procura pelos habitantes do Centro Histórico de 

melhores condições de habitabilidade; consequentemente, entre 1960 e 1981, este setor urbano perdeu 

um terço da sua população.

Novas iniciativas de planeamento viriam a ser tomadas pelo município a partir de meados da década 

de 70, procurando travar o avanço e recuperar os bairros “clandestinos” e proporcionar o acesso a lote-

amentos planeados para dar resposta às necessidades de uma população em crescimento. É nesta ordem 

de ideias que se enquadra a elaboração, entre 1978 e 1979, do Plano Diretor do Concelho de Évora96 que, 

incluindo também o Plano Geral de Urbanização da cidade, passou a constituir um elemento orientador 

de praticamente toda a atividade municipal.

Assim, a partir de finais da década de 70, com o P.D.M. aprovado e a política de solos a ser imple-

mentada, entrou-se num processo de desenvolvimento urbano planeado com base em iniciativas de 

loteamentos em solos devidamente urbanizados e cuja promoção, por vezes partilhada, envolveu a Au-

tarquia, as Cooperativas de Habitação, o Estado e, naturalmente, a iniciativa privada.

Para além das medidas incidentes sobre o desenvolvimento urbano extramuros, também o Centro 

Histórico mereceu a devida atenção em todo este processo de planeamento urbano e como corolário 

dessa atenção, em 1986 ele foi classificado pela UNESCO como Património Mundial, atendendo às suas 

características arquitetónicas próprias, onde monumentos e edifícios notáveis, muitos deles classificados, 

são parte de uma malha urbana que tem nos edifícios e elementos de cariz popular o complemento de 

que resulta um conjunto cujo valor patrimonial deve ser preservado. Para além disso, o Centro Histórico 

de Évora, cujo tecido urbano constitui, na opinião da UNESCO o melhor exemplo da “idade de ouro por-

tuguesa”, mantém, nas suas ruas e praças, uma intensa vida própria.

Ao longo da década de 90, enquadrado pelos instrumentos de planeamento e gestão urbanística 

em vigor e por programas/sistemas de incentivo promovidos pelas administrações central e local, o de-

senvolvimento urbano de Évora foi marcado pela consolidação e pelo lançamento de urbanizações na 

cidade extramuros e pela recuperação e/ou reconversão de edifícios e espaços públicos e por pontuais 

novas edificações no Centro Histórico.

É a partir do enquadramento acima apresentado que se pretende refletir sobre a forma como o 

desenvolvimento urbano de Évora, nas suas múltiplas vertentes e abrangências, se confrontou com a 

procura de um desejável, mas nem sempre conseguido equilíbrio e complementaridade entre o “velho 

centro” e as novas áreas urbanas.

96  Esta foi, de resto, uma medida pioneira, pois só em 1982 seria publicada a legislação regulamentadora dos Planos Diretores 
Municipais (PDM).
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2. Estrutura urbana de Évora

Em termos de estrutura urbana, a cidade de Évora é constituída por um centro histórico amuralha-
do, onde se evidencia o núcleo mais antigo, delimitado pela Cerca Velha e marcado pela Acrópole e, na 
zona extramuros, por um conjunto de cerca de 50 bairros (que se diferenciam pela sua dimensão, tipo-
logia urbana e funcional, época de construção e natureza do processo de promoção), por um conjunto 
de cerca de 20 áreas comerciais e de equipamentos e por três áreas industriais, localizadas na zona sul 
(ver figura 1.)

Como se pode verificar pela análise da figura e de acordo com o que anteriormente foi referido 
quanto ao processo de planeamento urbanístico da cidade, quase todas as expansões urbanas anteriores 
a 1950 são habitacionais e de origem espontânea, localizando-se algumas delas bastante afastadas do 
Centro Histórico. A única exceção marcada por evidenciar alguma planificação é precisamente a primeira 
urbanização extramuros (assinalada na figura como R, de Rossio), que em Évora, como noutras cidades, 
é potenciada pela instalação do caminho de ferro (em 1863) e pela definição da estação ferroviária (EF) 
como novo elemento estruturante da organização urbana.

Na segunda metade do século XX e até 1975 surgem novas expansões urbanas, com destaque para 
a Zona de Urbanização N.o 1 (ZU1), promovida pela Administração Pública, tendo em vista, sobretudo, a 
fixação na cidade dos quadros superiores inerentes ao reforço da sua importância administrativa, e para 
os primeiros loteamentos privados legais. Neste período surgem igualmente alguns equipamentos e as 
primeiras áreas industriais.

Entre 1975 e 1990 regista-se uma forte expansão urbana, suscitada pelo reforço da importância de 
Évora na rede urbana nacional e pela melhoria das condições de vida. A falta de resposta por parte das 
entidades responsáveis levou a que apenas cerca de metade dessas novas áreas habitacionais respeitasse 
uma planificação de raiz. De assinalar também a criação de novas áreas industriais, com destaque para 
o Parque Industrial (PI).

A partir de 1990, todas as novas expansões urbanas são planificadas e regulamentadas. No caso das 
áreas residenciais e principalmente após 2005, predomina a criação de novas urbanizações que preen-
chem espaços deixados livres ao longo do processo de urbanização anterior; esta tendência parece vir a 
alterar-se parcialmente com o novo Plano de Urbanização aprovado em 2011, no qual assume particular 
relevância a promoção de uma nova extensa área de expansão urbana no setor norte (Unidade Opera-
tiva de Planeamento e Gestão – UOPG dos Leões), entre a área adjacente às muralhas e as urbanizações 
mais afastadas já existentes e que deve “(…) constituir um novo pólo de desenvolvimento que potencie 
o surgimento de dinâmicas e sinergias favoráveis ao desenvolvimento da cidade (…)“ (Plano de Urbani-
zação de Évora – Alteração: Relatório, janeiro 2011, p. 13).

De facto, deve referir-se que nenhuma das áreas de expansão urbana extramuros se constituiu como 
um verdadeiro núcleo de vivência urbana parcialmente alternativo ao Centro Histórico, já que pouco 
mais disponibilizam que o acesso aos bens e serviços básicos e pouco qualificados.
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Figura 1. Évora. Estrutura e evolução urbana da cidade. 2012
Adaptado de Simplício (2009) e completado a partir de levantamentos de campo (2011 e 2012).

Base ortofográfica obtida através de http://services.arcgisonline.com/arcgis/services.
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3. Planos e instrumentos de planeamento

Atendendo à importância que os instrumentos de planeamento assumem para um correto e equi-

librado processo de desenvolvimento urbano, apresenta-se uma sistematização dos principais planos e 

programas de suporte que, sobretudo a partir da década de 80 do século passado, foram promovidos 

para enquadrar e dinamizar o desenvolvimento de Évora, incidindo sobre a totalidade do concelho, so-

bre a área urbana ou sobre o setor nuclear, correspondente ao Centro Histórico (CH). Essa sistematização 

é apresentada no quadro 1. Como se pode verificar, não é certamente pela falta de instrumentos de 

planeamento que se poderão justificar as dificuldades sentidas em Évora ao nível urbanístico, funcional 

e social, num quadro de marcada debilidade da base económica que a atual conjuntura regional e na-

cional acentua.

Quadro 1. Évora. Planos e programas definidos para a cidade e o concelho 

Designação Ano Objetivos e referências complementares

Plano de Recuperação do Centro 
Histórico

1981
Recuperar o tecido urbano, melhorar as condições de habitabilidade dos 
alojamentos e preservar o património histórico-cultural. Foi determinante para a 
classificação pela UNESCO como Património da Humanidade.

Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Évora

1985
Estabelecer orientações de ordenamento e desenvolvimento do território para 
todo o concelho. Pioneiro a nível nacional.

Protocolo entre a Câmara e a Caixa 
Geral de Depósitos

1985
Conceder empréstimos para obras de beneficiação ou aquisição de habitações no 
Centro Histórico, com juros bonificados. Vigorou até 1992 e contemplou 75 fogos. 

Plano Geral de Urbanização (PGU) 1985
Componente do PDM que visa estabelecer as regras a que devem obedecer a 
ocupação, uso e transformação do solo na área urbana. 

Revisão do Plano Geral de 
Urbanização

1991
Proceder à revisão do PGU de forma a adequá-lo às novas realidades sociais e 
urbanísticas e às perspetivas futuras.

Plano Estratégico de Évora 1995
Transformar Évora numa cidade socialmente justa, organicamente integrada na 
sua região e com projeção internacional.

ÉVORACOM 1997 Promover a modernização urbanística e comercial do Centro Histórico. 

Revisão do Plano de Urbanização 
de Évora

2000
Efetuar nova revisão do Plano de Urbanização (PUE), que implicou alterações ao 
PDM, designadamente para acertos do perímetro urbano.

Programa POLIS 2001
Promover obras de requalificação paisagística dos espaços exteriores às muralhas 
entre as Portas do Raimundo e as Portas de Avis.

Estudo de Enquadramento 
Estratégico para a área do Centro 
Histórico de Évora

2008
Permitir a formulação de uma consistente operação de reabilitação e revitalização 
urbana do Centro Histórico de Évora, sob o lema “Évora: recuperar o processo 
histórico”.

Revisão do Plano Diretor Municipal 
de Évora

2008
Atualizar e aprofundar o PDM como instrumento regulamentar municipal para o 
ordenamento do território, o desenvolvimento local e a dinâmica dos espaços.

Plano de Desenvolvimento 
Estratégico de Évora

2009
Formular um instrumento orientador da estratégia de desenvolvi-mento do 
concelho de Évora, tendo como horizonte temporal de referência o ano de 2020.

Revisão do Plano de Urbanização 
de Évora

2011
Proceder a nova revisão do PUE, através da introdução de alterações e ajustamentos, 
face ao atual contexto, e às perspetivas e propostas de desenvolvimento da 
cidade.

Agenda 21 Local 2011
Promover, com o envolvimento dos diversos agentes, a concertação e a formação 
de parcerias para a construção de uma estratégia de desenvolvimento local 
sustentável.

Programa Acrópole XXI 2011
Revitalizar o núcleo urbano da cerca velha do Centro Histórico de Évora através 
da promoção de ações de regeneração urbana.

Fonte: Elementos disponibilizados pelos serviços da C. M. de Évora (um particular agradecimento é devido à colaboração prestada 

pelo Dr. Nuno Camelo).
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De facto, o diagnóstico dos problemas e das dificuldades está perfeitamente identificado ao longo 

dos diversos planos que também têm consolidado a formulação das medidas e propostas para os ul-

trapassar; e mesmo quando, em 2001/2002, ocorreu a alteração da força politicamente dominante no 

concelho, apesar de alguns compreensíveis ajustamentos, as grandes referências para a estratégia de 

intervenção identificadas nos instrumentos de planeamento permanecem, ainda que eventualmente 

adaptadas às novas conjunturas ou formas de atuação.

A título de exemplo, refira-se que, nos diversos instrumentos de planeamento é recorrente a iden-

tificação dos problemas inerentes à redução e envelhecimento da população do CH e a deterioração do 

estado de conservação dos edifícios, com a correspondente proposta de incentivos à fixação dos jovens e 

a promoção de apoios à renovação urbana como solução para atenuar esses problemas. Todavia, apesar 

de identificados os problemas e formuladas as propostas para os resolver (ou, pelo menos, atenuar) a 

situação tende a subsistir e a voltar a ser considerada prioritária no plano seguinte. Isto significa que as 

medidas e ações para concretizar as propostas não são implementadas de acordo com o previsto, para o 

que contribuirá um conjunto de fatores que, entre outros, incluem a capacidade de organização e mo-

bilização das entidades e agentes e a disponibilização dos meios financeiros.

Complementarmente à importância atribuída à elaboração e atualização dos instrumentos de pla-

neamento, devem igualmente referir-se outras medidas que visam o aprofundamento e partilha de 

experiências, a formulação conjunta de estratégias e o reforço da capacidade de intervenção no sentido 

de contribuir para o desenvolvimento das cidades e dos territórios; estão neste caso a participação em 

redes de cooperação entre cidades com afinidades e a celebração de acordos de geminação. Em agosto 

de 2012, a cidade de Évora integra oito redes de cooperação subordinadas a diversas temáticas (com 

predomínio para a cultura) e tem em vigor protocolos de geminação com quatro cidades.

4. Alguns indicadores estatísticos

Embora no processo de elaboração dos diversos instrumentos de planeamento e na definição das 

linhas programáticas dos planos de gestão e das estratégias de intervenção sejam evidenciados parâme-

tros que revelam as potencialidades quanto ao crescimento e desenvolvimento da cidade, alguns indi-

cadores estatísticos recentes revelam-se menos auspiciosos. Esta situação é evidenciada na tabela 1 e no 

quadro 2, que se referem à evolução demográfica e à procura turística, respetivamente.

Como se verifica, os resultados provisórios dos censos de 2011 indicam que a população residente 

no concelho de Évora estagnou ao longo da última década, contrariando as projeções demográficas 

consideradas no PDM (formuladas em 2007) e que, mesmo para o designado “cenário de contenção”, 

apontavam para um crescimento de 2,6 % (e de 10,3 % no “cenário desenvolvimentista”) (Plano Diretor 

Municipal, Relatório; volume II – Proposta, dezembro 2007).

Particularmente preocupante continua a ser a perda de população residente no Centro Histórico, 

correspondente a 16% na última década e que se aproxima dos 40% relativamente a 1991. De facto, a 

população residente neste setor tem vindo a decrescer desde 1940 e relativamente ao valor então regis-

tado (cerca de 18 500 habitantes), a população atual corresponde a apenas cerca de um quarto; e se é 

certo que em 1940 a densidade populacional poderia considerar-se excessiva e responsável por deficien-

tes condições de habitabilidade, atualmente a desertificação demográfica, sentida sobretudo em alguns 

subsetores fora dos horários laborais, reveste-se de uma não menor gravidade, em termos da própria 

preservação do CH.
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Tabela 1. Évora. Evolução populacional 1991-2011

2011 (resultados provisórios) 2001 Variação 2001-2011 (%) 1991 Variação 
1991-2011

(%)Total
%

Total Total 0-14 15-24 25-64 65+ Total
0-14 15-24 25-64 65+

Concelho de Évora 56 596 14,4 10,4 55,4 19,8 56 519 0,1 -3,3 -26,0 5,4 7,8 53 754 5,3

Centro Histórico 4 738 8,5 9,1 50,0 32,4 5 668 -16,4 -17,0 -30,8 -7,8 -22,9 7 842 -39,6 

Cidade extramuros 40 612 15,2 10,7 56,8 17,3 39 138 3,8 -1,0 -26,0 8,3 22,7 34 557 17,5 

Área urbana 45 350 14,5 10,6 56,1 18,9 44 806 1,2 -2,1 -26,4 6,5 11,0 42 399 7,0 

Área rural 11 246 14,1 9,8 52,4 23,7 11 713 -4,0 -7,6 -23,9 0,7 -1,3 11 355 -1,0 

Fonte: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 (resultados provisórios).

Para além da redução populacional no CH, assinala-se igualmente o seu envelhecimento, já que a 

população com mais de 64 anos representa, em 2011, cerca de um terço do total e que na última década 

a população com menos de 25 anos diminuiu 25%.

É esta redução e envelhecimento da população que, associada a problemas decorrentes da degra-

dação de alguns edifícios (segundo o estudo “Évora: Recuperar o processo Histórico”, realizado em 2008 

pela Parque Expo, cerca de 18% dos edifício encontravam-se em mau estado de conservação ou em 

ruína) e à ocorrência de situações de carência social (pobreza, falta de conforto habitacional, solidão e 

insuficiente apoio institucional) tende, como se refere no “Diagnóstico Social das Freguesias do Centro 

Histórico de Évora”, elaborado em 2007 pela “Comissão Social Inter Freguesias do Centro Histórico de 

Évora”, a criar condições para a “emergência de territórios de risco social (…) que começam a alojar 

outras problemáticas, que podem até não ser novas, mas são sem dúvida preocupantes; a prostituição 

e a marginalidade começam a adquirir maiores dimensões, perturbar a vida quotidiana dos habitantes, 

trazendo insegurança e problemas de vizinhança (…)”.

Esta é, claramente, uma questão que merece a devida atenção por parte de todas as entidades 

responsáveis e que não pode limitar-se à formulação, em sucessivos planos e estudos, das propostas de 

resolução.

Quadro 2. Évora. Afluência turística 1997-2011

Anos Nº de visitantes

1997 249 250

1999 448 508

2001 209 468

2003 137 513

2005 146 122

2007 172 929

2008 140 500

2009 148 362

2010 131 754

2011 133 941

Fonte: Divisão de Promoção Turística da C.M. de Évora.

Ainda no que respeita aos indicadores estatísticos, importa igualmente salientar que, mesmo numa 

área em que Évora possui fortes argumentos e potencialidades, como é o setor do turismo, parecem 

colocar-se algumas ameaças que, uma vez mais, a conjuntura socioeconómica atual não favorece. De 
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facto, embora a cidade, ou mais corretamente, o CH continue a evidenciar elevada capacidade atrativa 
do ponto de vista turístico (e, como adiante se verá, isso se tenha traduzido num significativo reforço da 
organização funcional, com a construção de novos empreendimentos turísticos e a criação de empresas 
de animação turística), a consulta dos registos da Divisão de Promoção Turística da C.M. de Évora suscita 
alguma apreensão. Na verdade, após alcançar o valor máximo de quase 450 000 visitantes em 1999, a 
afluência turística tem registado algumas oscilações, mas com valores sempre muito inferiores àquele, 
para nos últimos quatro anos representar apenas cerca de um terço (ver quadro 2).

5. Evolução funcional

A ocorrência de funções nos centros urbanos é em si mesma um espelho da vitalidade e dinamismo 
desse centro, na medida em que as características da população que reside ou recorre à cidade determi-
nam, em parte, a sua estrutura funcional, já que é o número de potenciais clientes e o seu nível socio-
económico que condicionam a quantidade e diversidade de funções que se instalam num aglomerado 
urbano.

A estrutura funcional de Évora evidencia a confluência de quatro conjuntos de condicionantes:

– Uma população residente em 2011, na área urbana de 45 350 habitantes, num total de 56 600 do 
concelho;

– O papel de “capital regional” e de principal pólo de atração da região Alentejo;
– A reativação e afirmação da Universidade na década de 80 do século passado;
– O reconhecimento como Património da Humanidade em 1986.

A evolução da estrutura funcional do Centro Histórico, ocorrida ao longo dos últimos 25 anos, refle-
te de alguma forma a influência destes mesmos fatores. Como aspetos mais relevantes nesta evolução, 
pode-se referir a quebra significativa dos estabelecimentos comerciais de produtos alimentares (mercea-
rias, padarias, talhos e peixarias). Trata-se de um ramo de comércio de produtos de consumo diário que 
justifica uma proximidade relativamente ao consumidor e que viu o nº de unidades funcionais decrescer 
consideravelmente a partir de 1985; nessa data, existiam no Centro Histórico 70 mercearias, 13 talhos, 
6 peixarias e 15 padarias, registando-se atualmente 25, 7, 3 e 5 unidades, respetivamente97. Para esta 
redução do número de estabelecimentos de produtos alimentares, terá contribuído não só a diminuição 
da população residente na cidade intramuros, mas também a abertura de supermercados de média e 
grande dimensão nas imediações do Centro Histórico.

Também alguns serviços registaram, no mesmo período, grande quebra como aconteceu com ati-
vidades artesanais (alfaiates, sapateiros, correeiros), oficinas de carpintaria e serralharia e de reparação 
(de automóveis, motocicletas, bicicletas e eletrodomésticos). Trata-se de atividades de caráter artesanal 
ou de pequena indústria, setor que evidencia clara tendência para diminuir o seu peso nos núcleos cen-
trais e históricos dos aglomerados urbanos.

Em contrapartida, alguns ramos comerciais verificaram, a partir de 1985, uma expansão importan-
te não só em termos de aumento das unidades funcionais mas também na diversidade e qualidade de 
produtos oferecidos. Saliente-se o caso do comércio de vestuário, calçado e acessórios de moda, com a 
abertura de muitos estabelecimentos, localizados sobretudo no principal eixo de comércio e nas vias de 
acesso direto à Praça do Giraldo; trata-se com frequência de pequenas “boutiques” de luxo ou de marcas 
de prestígio nacional ou mesmo internacional, que em Évora eram, anteriormente, praticamente inexis-
tentes (e que uma nova clientela, ligada à Universidade e ao prestígio turístico de Évora, veio justificar).

97  Fonte: Simplício e Alegria (2001) e levantamentos de campo (2012).
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Outras atividades funcionais que mereceram referência pela evolução que registaram no período 

considerado são as escolas de música, dança e línguas, criadas quase todas depois de 1985, o mesmo 

acontecendo com a totalidade das casas de fotocópias e com os bares, discotecas e outros locais de di-

versão noturna. A expansão destes serviços é compreensível face às características da população que nor-

malmente lhe está associada; são o reflexo do acréscimo da população jovem e estudantil que a cidade 

atraiu com a expansão da Universidade.

Por seu lado, a influência do reconhecimento do Centro Histórico como Património da Humanidade 

em 1986, e consequente aumento da afluência de turistas, traduziu-se, na evolução funcional, sobretu-

do através de três tipos de estabelecimentos: restaurantes, hotéis e similares e lojas de artesanato e de 

produtos gourmet.

A figura 2, que mostra a localização destas unidades funcionais em 1985 e 2012, evidencia que é 

no número de restaurantes que mais se faz sentir a afluência de pessoas à cidade já que aqueles quase 

triplicaram no período considerado, embora se admita não serem apenas os turistas os responsáveis por 

este aumento de estabelecimentos. Também a população que reside na periferia e trabalha diariamente 

no Centro Histórico, não se deslocando a casa no período do almoço, contribuirá para a evolução deste 

tipo de estabelecimentos não só em número, mas na diversidade; com efeito, a par da gastronomia re-

gional surgem hoje várias possibilidades de cozinhas estrangeiras, para diferentes clientelas e diferentes 

gamas económicas. 

Os restaurantes concentram-se, atualmente, em torno da área central, localizando-se quase 40 % 

nas ruas que partem da Praça do Giraldo, a menos de 200 m daquele ponto e nas vias mais importantes 

ou movimentadas, sobretudo no setor NW da cidade intramuros. Saliente-se, no entanto, que alguns dos 

melhores estabelecimentos deste ramo surgem em ruas de reduzida importância, todavia, bem conheci-

das da clientela específica a que se dirigiam. 

Também o número de hotéis e residenciais registou um aumento considerável, existindo atualmente 

quase o dobro das unidades contabilizadas em 1985. A par da abertura de alguns hotéis de gama superior, 

localizados nas proximidades da Cerca Nova onde existia espaço disponível e com boa acessibilidade, sur-

gem, mais recentemente, diversos estabelecimentos de Alojamento Local98, numa posição mais central.

A figura 2 mostra que, como seria de esperar, dados os requisitos de acessibilidade, mais de metade 

dos estabelecimentos hoteleiros se localizam no interior ou em torno da antiga cidade romana, estando 

os restantes, preferencialmente, junto das principais vias de saída do Centro Histórico ou mesmo fora do 

perímetro amuralhado embora muito próximo dele.

Saliente-se que não estando aqui referidos alguns hotéis e unidades de turismo rural mais afastados 

da cidade intramuros (o concelho de Évora registava mais 16 empreendimentos99), também eles são o 

reflexo do reforço da oferta turística de Évora, que igualmente justificou a criação, na última década, de 

12 empresas de animação turística100.

Perante a contradição deste reforço com a diminuição da afluência turística registada pela Divisão 

de Promoção Turística da C.M. de Évora (quadro 2), parece poder inferir-se que ou os registos apenas 

parcialmente traduzem a afluência (alguns visitantes não são contabilizados) ou a carência de equipa-

mentos e a oferta de serviços eram muito acentuadas, ou ainda, num pior cenário, existe algum risco de 

sobredimensionamento.

98  Um novo tipo de alojamento, criado no âmbito do novo Regime Jurídico de Empreendimentos Turísticos em 2008 e que tem 
vindo a ganhar importância nos últimos anos em Portugal.

99   Fonte: http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/Pages/servicosnaweb.aspx (consulta em 
25/05/2012).

100  Fonte: Idem.
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Figura 2. Évora. Evolução funcional entre 1985 e 2012 (setores associados ao turismo)
Fonte: Simplício e Alegria (2001) e levantamentos de campo (2012).
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Analisando a evolução dos estabelecimentos de venda de artesanato e produtos gourmet, um ramo 
de comércio largamente vocacionado para os turistas, verifica-se que houve, a partir de 1985, um acrés-
cimo de mais de 100%. A evolução registada pelo comércio de artesanato não é só a nível quantitativo 
(em termos de número de unidades funcionais), verificando-se também na diversidade, tipo e qualidade 
dos artigos oferecidos, atualmente com uma forte exploração da possibilidade do uso da cortiça para o 
fabrico de uma vasta gama de objetos e utensílios.

Na rua 5 de Outubro e suas proximidades localizam-se mais de 70% das lojas de artesanato, o que 
se percebe por este ser o eixo de ligação, Praça do Giraldo – Sé e Templo Romano. Aliás esta preferência 
de localização já existia em 1985 quando nessa via se registavam 50% das lojas de artesanato do Centro 
Histórico. 

O comércio de produtos gourmet é mais recente, tendo os oito estabelecimentos assinalados inicia-
do a sua atividade nos últimos três anos. De facto este tipo de comércio, associado ao interesse pelos 
produtos caracterizados pela qualidade dos seus ingredientes e pelo cuidado e rigor colocados na sua 
elaboração, tem-se desenvolvido recentemente; conjugando-se por vezes com os estabelecimentos de 
artesanato, estes estabelecimentos localizam-se predominantemente em torno do principal eixo de co-
mércio da cidade intramuros, constituído pela rua Cândido dos Reis, Praça do Giraldo e Largo das Portas 
de Moura, com uma derivação até à Praça 1º de maio.

Foi referido, a propósito da forte redução do número de estabelecimentos de produtos alimentares 
no Centro Histórico (de cerca de 105 em 1985 para cerca de 90 em 1995 e para 50 em 2012), que para tal 
contribuiria, para além da diminuição da população ali residente, a abertura de supermercados de média 
e grande dimensão na cidade extramuros.

Importa, no entanto, referir que estes estabelecimentos, embora implantando-se em áreas funcio-
nalmente subequipadas, não se constituíram como núcleos de novos centros secundários de comércio e 
serviços. Na verdade e como evidencia Salgueiro (2007), “o centro histórico de Évora permanece como 
a única área por excelência de comércio e serviços da cidade”, uma vez que a reduzida diversificação da 
oferta proporcionada pelos novos estabelecimentos não é suficiente para contrariar o peso da intensa 
atração do CH, exceto nos ramos do comércio alimentar, (neste caso é o CH que está subequipado, pois 
apenas subsistem pequenos estabelecimentos), nos artigos e equipamentos para o lar ou para o escritó-
rio e no ramo automóvel.

Assim, numa época em que, em cidades com equivalente dimensão e posicionamento no sistema 
urbano nacional, a instalação de novos centros comerciais e de lazer dá origem a inequívocas novas cen-
tralidades que estabelecem forte concorrência com o centro antigo e podem levar ao seu declínio, em 
Évora tal não acontece, pelo menos de uma forma evidente.

Com efeito, Évora continua a concentrar no CH a maioria das atividades de caráter comercial e de 
serviços, pois ali se localiza a maioria dos estabelecimentos dedicados ao comércio não diário101, as prin-
cipais empresas de serviços e a administração pública102. Esta situação é ainda mais inesperada perante 
o facto de o tecido comercial do CH evidenciar apenas uma moderada modernização na sequência do 
programa ÉVORACOM, pela limitada oferta disponibilizada e pela aplicação de um horário de funcio-
namento “convencional”, mesmo em estabelecimentos, como os de artigos de artesanato e turismo, em 
que a maximização do aproveitamento do interesse do potencial cliente deveria ser crucial.

Alternativas ao comércio convencional têm constituído casos de insucesso, sendo paradigmáticos 
dois exemplos quase antagónicos, pela natureza e localização. É o caso do Centro Comercial Eborim, 
localizado, embora perifericamente, no CH; dispondo de estacionamento próprio (uma das principais 
dificuldades geralmente enfrentadas nas localizações centrais) e das duas únicas salas de cinema da 

101  Com exceção dos ramos automóvel e dos artigos e equipamentos para o lar ou para o escritório.
102  O impacto da saída do CH de alguns serviços da Administração Pública é bastante limitado.
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cidade, foi inaugurado em 1983, mas após um período inicial prometedor, viria a entrar em progressivo 
declínio e desde 2009 que se encontra encerrado. O outro exemplo é o Centro Comercial Feira Nova (atu-
almente integrado na cadeia Pingo Doce); inaugurado em 1991 e localizado a cerca de 4 km do centro, 
dependendo quase integralmente de deslocações motorizadas, começou por disponibilizar, além do su-
permercado estruturante, 33 lojas complementares, número progressivamente reduzido por sucessivos 
encerramentos, sobretudo ao nível do primeiro piso, para atualmente pouco mais contar que os estabe-
lecimentos de pronto-a-vestir e eletrodomésticos resultantes da reestruturação, em 2003, da loja-mãe. 

Analisando a figura n.o 3, na qual são assinalados os principais centros secundários de comércio/ser-
viços da Área Urbana de Évora, pode considerar-se que é numa área localizada a sul da cidade que tende 
a constituir-se o único pólo moderadamente alternativo ao CH, já que aí se instalaram algumas pequenas 
indústrias, armazéns e comércio grossista, comércio ligado ao automóvel, incluindo serviços de manu-
tenção e reparações, mas também médias/grandes superfícies comerciais mais ou menos especializadas 
e alguns serviços (Salgueiro, 2007). Todavia, estas unidades não estão funcional nem estruturalmente 
articuladas, pelo que está longe de poder ser globalmente considerado como um Centro Comercial na 
aceção atualmente predominante; não é, por exemplo, praticável ir, na mesma deslocação, aos estabele-
cimentos de calçado/artigos desportivos 

(Seaside – n.o 5 na fig. n.o 3), e de artigos para o escritório (Staples – n.o 25 na fig. n.o 3); também 
não existe a componente lúdica (um centro de bowling aguarda abertura), quase sempre presente nos 
centros comerciais. Para além disso, unidades que poderiam consolidar e densificar este pólo optaram 
por outras localizações; são exemplo disso o AKI (n.o 1) e a Electrilar (n.o 9).

Neste contexto de inexistência de uma inequívoca área de comércio e serviços alternativa e con-
corrente com o CH, mas em que a génese dessa área parece emergir na zona a sul da cidade, importa 
referir que o Plano de Urbanização de Évora, aprovado em junho de 2011, evidencia que “a necessária 
reestruturação funcional da cidade visa articular os dois atuais pólos de atividades, o CH e o PITE”, mas 
também “qualificar a cidade como um todo” (PUE – Alteração: Relatório, janeiro 2011, p. 10). É nesta 
última vertente que se enquadra a elaboração do projeto do “Plano de Pormenor da UOPG dos Leões”, 
por se “considerar que toda a área dos Leões e a frente urbana contígua às Portas de Avis, deve constituir 
um novo pólo de desenvolvimento que potencie o surgimento de dinâmicas e sinergias favoráveis ao 
desenvolvimento da cidade e, em particular, à revitalização do Centro Histórico de Évora (CHE)” (PUE – 
Alteração: Relatório, janeiro 2011, p. 13).

Para além de novas urbanizações, a UOPG dos Leões prevê também a delimitação de uma “nova 
zona de terciário (…) referente a uma área comercial de dimensão relevante e impacto de nível regio-
nal, que se deverá articular com o CH e com aquela UO” (Plano de Urbanização de Évora – Alteração: 
Relatório, janeiro 2011, p. 27).

Considerando, no entanto, que (em agosto de 2012) está em curso a construção do Évora Shop-
ping103 (n.o 10 na fig. n.o 3), cuja abertura está prevista para a primavera de 2013 e a ampliação do Mode-
lo/Continente (n.o 20 na fig. n.o 3), e atendendo ainda à conjuntura atual de acentuada crise económica, 
não parece viável, a curto/médio prazo, a concretização do “Plano de Pormenor da UOPG dos Leões” e, 
em particular, da prevista nova área comercial. Neste contexto, não são esperáveis, a curto prazo, signifi-
cativas alterações na estrutura da organização urbana e funcional da cidade, que deverá continuar a ser 
marcada pela relevância do CH que, todavia, enfrenta a ameaça do despovoamento e envelhecimento 
populacional e da perda de atratividade, e pela deficiente estruturação e articulação dos diversos setores 
extramuros, onde ainda não se evidencia um núcleo que verdadeiramente constitua um novo pólo es-
truturante e dinamizador que, complementar e articuladamente com o CH, potencie o desenvolvimento 
global da cidade.

103  Anteriormente designado como Évora Fórum.
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Figura 3. Évora. Centros secundários de comércio e serviços. 2012

Fonte: Elaboração própria.

Base ortofográfica obtida através de http://services.arcgisonline.com/arcgis/services.
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6. Notas finais

Apesar da estagnação demográfica registada na última década, Évora continua a ocupar uma posi-
ção relevante no sistema urbano português, para o que contribuem fatores como a localização geográ-
fica, o papel de “capital regional” e de principal pólo de atração da região Alentejo e o peso cultural e 
turístico decorrente da reativação e afirmação da Universidade e da classificação pela UNESCO do Centro 
Histórico (CH) como Património da Humanidade.

Inserindo-se claramente no conceito de cidade média (aplicado à realidade portuguesa), Évora apre-
senta uma estrutura urbana marcada pela posição preponderante do CH (ainda hoje, e apesar das ame-
aças que sobre ele pairam, entendido por muitos habitantes como “a cidade”) e por um conjunto dife-
renciado de bairros, deficientemente articulados entre si e com o CH.

Sobre esta estrutura urbana tem sido desenvolvido, pelo menos ao longo dos últimos 30 anos, um 
conjunto de instrumentos de planeamento que permitiram evidenciar os principais problemas e estran-
gulamentos e formular as propostas e estratégias de intervenção para os ultrapassar. No entanto, os 
resultados não têm sido os desejados e muitos problemas da estrutura e organização urbana tendem a 
permanecer e, mesmo a agravar-se, sobretudo na atual conjuntura regional e nacional.

Assim, os problemas inerentes à redução e envelhecimento da população e a deterioração do estado 
de conservação dos edifícios do CH podem comprometer o seu papel como principal centro de comércio 
e serviços da área urbana e acentuar os perigos inerentes ao seu eventual declínio.

O caso de Évora revela, no entanto, alguma especificidade relativamente a outras cidades com equi-
valente dimensão e posicionamento no sistema urbano nacional e com padrão de consumo semelhante. 
De facto, contrariando a tendência dominante para que a instalação de novos centros comerciais e de 
lazer dê origem a inequívocas novas centralidades que estabelecem forte concorrência com o centro an-
tigo e conduzem ao seu declínio, Évora continua a concentrar no CH a maioria das atividades de caráter 
comercial e de serviços e não se evidencia uma inequívoca área de comércio e serviços alternativa e com 
ele concorrente.

Porém, tal não significa que o risco de declínio do CH não suscite grande apreensão, pois são já 
evidentes as ameaças causadas pelo despovoamento e envelhecimento populacional, pela ocorrência 
de crescente número de edifícios em mau estado de conservação e pelo encerramento de significativo 
número de estabelecimentos, por vezes mesmo em localizações bastante centrais.

Se a classificação como Património da Humanidade encheu de orgulho os eborenses e contribuiu 
para a dinamização e o prestígio da cidade, ela acarreta igualmente responsabilidades acrescidas, pelo 
que a efetiva adoção urgente das políticas e das medidas tendentes à revitalização e reabilitação do 
Centro Histórico constitui uma das prioridades em que as diferentes entidades com responsabilidade na 
gestão da cidade devem centrar a atenção e conjugar os esforços.
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O centro da cidade de Leiria: da glória do passado às incertezas do futuro

Herculano Cachinho

Desde os anos sessenta tem-se difundido a ideia que os centros tradicionais das cidades se encon-
tram em crise, mobilizando para o efeito evidências e argumentos de natureza diversa. No entanto, a 
análise da literatura publicada sobre esta matéria permite concluir que a academia se divide essencial-
mente entre dois discursos. De um lado, encontram-se as narrativas da diminuição de competitividade 
das áreas centrais e o seu consequente declínio. Colocando a ênfase na base económica, realçam a perda 
de vitalidade e viabilidade das empresas de diferentes ramos de actividade, com destaque para os servi-
ços e o comércio de standing mais elevado, na base das quais o centro construiu a sua identidade (Knee, 
1988; Gardner & Sheppard, 1989; Oc & Tiesdell, 1997; Balsas, 1999; Filion & Hoerning, 2003; Levy, 2006; 
Tallon, 2010). Do outro lado, posicionam-se as leituras que, pela natureza dos argumentos, podemos de-
signar de evolucionistas. Adicionando à economia outras dimensões analíticas, como a social e a cultural, 
integram as transformações do centro no quadro das mudanças estruturais da cidade, e interpretam as 
mesmas não como sinais de declínio mas de evolução da sua identidade, indo ao encontro dos desafios 
dos novos tempos (Speake & Fox, 2002; Turner, 2002; Ford, 2003).

A par destas narrativas, uma outra quiçá mais extremada, tem sido usada na descrição da experiên-
cia vivenciada pelo centro de algumas cidades, especialmente do outro lado do Atlântico. Esta não só 
diagnostica a agonia do centro como vaticina a sua morte a longo prazo, caso nada de significativo se 
faça para contrariar a evolução observada. Solnit (2007), por exemplo, estabelecendo um paralelismo 
entre o papel desempenhado pelo centro na cidade e o coração no ser humano, vai ao ponto de afirmar 
que se este constitui o coração da cidade, no mínimo o que se poderá dizer é que a sua saúde se en-
contra profundamente abalada. As múltiplas disfunções e arritmias de que padece são reveladoras dos 
sucessivos enfartes que tem sofrido, dos quais dificilmente conseguirá recuperar sem uma intervenção 
concertada dos vários stakeholders. Por sua vez Warnaby (2012), na análise que efectua sobre a evolução 
do papel das praças na vida da cidade, inscreve-se também nesta linha de pensamento, lendo os múlti-
plos projectos de regeneração urbana como operações orientadas para a sua reabilitação ou para evitar 
o colapso das mesmas.

Independentemente da forma através da qual se manifeste a crise, os diagnósticos deixam poucas 
dúvidas quanto aos factores que a explicam. As análises sobre o desenvolvimento económico urbano 
conferem primazia à crescente descentralização da população e do emprego que acompanha e alimenta 
o processo da suburbanização. Faulk (2006) afirma que existe uma relação directa entre o desenvolvi-
mento da suburbanização e a perda de vitalidade do centro das cidades. Segundo Ravenscroft (2000), 
a suburbanização manifesta-se no declínio das áreas centrais de duas formas. Por um lado, através da 
descentralização das actividades económicas, como a habitação, o comércio e os serviços, e por outro 
lado, pela deslocação do investimento privado para outros sectores da cidade, reduzindo, por essa via, 
a atractividade das áreas centrais, enquanto espaço residencial, de comércio, cultura e entretenimento. 
Mas além destes factores outros têm contribuído de forma decisiva para a renovação da identidade do 
centro. É verdade que, em muitas cidades, este hoje não granjeia mais o estatuto de empório comercial 
ou de locus de vida social, mas a verdade é que nunca como hoje foi tão procurado pelos turistas ou 
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pela população residente para a vivência de experiências culturais, de consumo e de lazer (Ford, 2003). 
A observação atenta das dinâmicas do centro permite ver que este está a redesenhar a sua identidade me-
diante um processo de especialização em segmentos de mercado que apenas ganham sentido no quadro 
das mudanças estruturais da sociedade, marcadas pela transferência de poder da produção para o consu-
mo. Esta mudança plasma-se tanto nas novas paisagens produzidas pelo capital imobiliário (Zukin, 1998), 
como nas políticas públicas de regeneração urbana, que tendem a conceber os centros das cidades mais 
como lugares de consumo e destinos turísticos do que lugares para viver (Turner, 2002; Tallon, 2010).

Na problematização das dinâmicas do centro há quem reivindique a necessidade de distinguir as 
cidades do “norte”, de matriz anglo-saxónica, supostamente mais frias e racionais, das cidades do “sul”, 
Ibero-mediterrânicas e latino-americanas, mais quentes e orgânicas. Na base desta exigência encontra-se 
a ideia que os modelos de desenvolvimento seguidos pelas cidades destas áreas culturais são tão distin-
tos que dificilmente poderão ser objecto de comparação, seja quanto à sua produção e experiência, seja 
quanto ao significado do centro. Esta diferença é explanada com propriedade, por exemplo, por Solnit 
(2007), Davis (2000) e Warnaby (2012) a propósito da discussão do papel social das praças nas cidades. 
A sua centralidade na vida quotidiana dos imigrantes das comunidades hispânicas permite explicar, se-
gundo Davis (2000), a animação dos espaços públicos em muitas cidades norte-americanas. A necessidade 
de tomar em consideração o contexto é também defendida por Balsas (2007), na análise do dinamismo 
do centro das cidades portuguesas. Segundo este autor, as cidades da Europa do sul sempre tiveram uma 
intensa vida urbana, que em boa parte justifica não só o atraso com que os centros das cidades entram 
em declínio, mas também que este nunca se tenha manifestado de forma tão dramática como ocorreu 
em muitas cidades norte-americanas.

Todavia, a matriz cultural talvez não seja assim tão importante na explicação dos processos que se 
estão a operar no centro das cidades nos tempos mais recentes. Independentemente dos contextos geo-
gráficos é clara a renovação do interesse pelas áreas centrais. No essencial, as intervenções vão no senti-
do de revitalizar o centro e outros sectores simbólicos da cidade, como as áreas portuárias, substituindo 
um modelo de organização intrinsecamente ligado à produção por um outro dominado pelo consumo. 
Integradas numa hierarquia urbana global afeiçoada por uma intensa competição, as cidades, na ânsia 
de captarem investidores, turistas e consumidores, passaram a ser promovidas e vendidas não só como 
centros económicos dinâmicos mas também enquanto lugares dotados de grande riqueza cultural, onde 
as oportunidades de consumo, em quantidade e qualidade, são tidas como ingredientes imprescindíveis 
na geração de condições de competitividade urbana (Jayne, 2006). Iniciado pelas cidades do topo da hie-
rarquia urbana mundial, como Nova Iorque, Paris, Londres, Tóquio, Los Angeles ou Sidney, os programas 
de regeneração urbana ancorados em espaços e lugares emblemáticos, orientados para a oferta de expe-
riências de consumo, rapidamente se difundiram pelas cidades com uma posição bem mais modesta na 
rede urbana. Na realidade, a vulgarização destes programas é hoje tão grande que as cidades, indepen-
dentemente das diferenças que cunharam o seu passado, tendem a ser pautadas pela homogeneização 
das suas paisagens. Muñoz (2008) fala-nos a este propósito da tendência para a urbanalização; isto é, 
para o desenvolvimento da cidade através da construção de espaços que estão ali como poderiam estar 
em qualquer outro lugar, pois nada ou muito pouco têm da cultura local.

Enquadrado pelas ideias anteriormente expressas, nesta reflexão foca-se a atenção no itinerário 
percorrido pelo centro da cidade de Leiria. Com um potencial demográfico, em 2011, próximo dos 60 000 
habitantes, a urbe de Leiria constitui, em termos de dimensão e das dinâmicas demográficas, económi-
cas, sociais e urbanísticas, um paradigma das cidades médias da rede urbana nacional. Salvo excepções, 
que o contexto em parte poderá explicar, o centro nas cidades médias portuguesas (com uma população 
entre 50 000 e 200 000 habitantes) tem evidenciado nas últimas décadas sinais claros de declínio, que 
as políticas públicas e as intervenções de revitalização, raramente têm conseguido contrariar. Depois do 
protagonismo regional que teve noutros tempos, este tem vindo a perder cada vez mais a sua centrali-



229

dade na organização da vida das cidades, seja enquanto pólo aglutinador de actividades económicas e 
emprego, seja enquanto locus de vida social e de relação. A degradação do ambiente físico construído 
nos cascos históricos, em particular o afecto à habitação, a crescente suburbanização da população e a 
descentralização do comércio e dos serviços mediante a criação na periferia de novas polaridades, muito 
têm contribuído para esta evolução.

À semelhança de Charles Dickens, em O Cântico de Natal, iremos nesta reflexão viajar pelo centro da 
cidade de Leiria no passado, no presente e no futuro. E tal como na estória de Dickens, a nossa viagem 
tem um propósito transformador; o de inspirar algumas mudanças no desenho das políticas públicas, 
na acção dos stakeholders e nas atitudes dos consumidores-cidadãos, de forma a construir um futuro 
mais desejável para o centro da cidade, que aquele que se perspectiva tendo em atenção os sinais do 
presente. Na preparação desta viagem fomos confrontados com a necessidade de decidir sobre a me-
lhor forma de a passar para este texto. Decidimos, assim, privilegiar a escrita descritiva, suportada em 
relatos, fotografias, experiências de observação directa e alguns esquemas analíticos, em detrimento do 
uso extensivo de dados estatísticos, representações cartográficas e modelos mais ou menos complexos. 
A opção pelo uso de ferramentas conceptuais e metodológicas qualitativas, de forma alguma significa 
uma desvalorização das preteridas, de natureza quantitativa. As primeiras parecem-nos, no entanto, 
mais adequadas para conseguir capturar a essência do centro, como de resto estamos em crer que assim 
o faria qualquer geógrafo humanista comprometido com o desenvolvimento sustentável da cidade e a 
qualidade de vida dos seus residentes. Sobre este ponto, não poderíamos estar mais de acordo com Larry 
L. Ford (2003), quando afirma que a informação estatística e os modelos nem sempre nos mostram o que 
gostaríamos, e muita informação recolhida sobre o centro da cidade dificilmente conseguiria ser passada 
para tabelas estatísticas e mapas, sem que a mesma perdesse parte do seu significado.

1. O centro da cidade no passado

Se pudéssemos recuar no tempo e visitar Leiria, numa tarde de sábado, 120 anos atrás, o mais prová-
vel é que fôssemos encontrar a praça Rodrigues Lobo a regurgitar de gente. Na verdade, talvez a anima-
ção e a azáfama não se ficassem mesmo por este lugar. Vários indicadores sugerem que o movimento se 
estendesse então a todo o centro histórico. Pelo menos a elevada concentração de comércio e de serviços 
administrativos e religiosos assim o justificam. No último quartel do século XIX, este concentrava a maio-
ria das 524 lojas recenseadas no concelho, acolhia uma feira mensal a cada dia 8, e nele se realizavam por 
semana dois mercados (às quartas e domingos). Depois, ao movimento da actividade comercial, importa 
também referir que Leiria era sede do Governo Civil, da administração do concelho, e de um episcopado 
diocesano, pelo que quase tudo que fosse necessário resolver ou tratar passava por ali. Parafraseando 
Paulino Gomes (1998), para uma cidade que em 1855 possuía 2655 habitantes, contar com 145 emprega-
dos administrativos, 14 clérigos e mais 6 de postos hierárquicos, e 102 profissionais liberais elucida bem 
sobre o protagonismo que o centro então granjeava na vida da cidade e da própria região sobre a qual 
exercia a sua influência.

Relatos realistas de quem viveu na cidade nesses tempos, constituem um bom testemunho da intensa 
vida do centro da cidade de então. Entre estes encontra-se o narrado pelo escritor realista Eça de Queiroz, 
que viveu na cidade de Leiria entre Julho de 1870 e 1871, desempenhando o cargo de Administrador do 
Concelho. No seu romance, «O Crime do Padre Amaro», pinta de forma acutilante o seguinte retrato da 
Praça Rodrigues Lobo, numa manhã de domingo, um pouco antes da celebração da missa cantada na Sé:

«Nessa manhã, com efeito, a afluência das freguesias enchia a praça: os homens em grupo, atravan-
cando a rua, muito sérios, muito barbeados, de jaqueta ao ombro; as mulheres aos pares, com uma 
fortuna de grilhões e de corações de ouro sobre peitos pejados; nas lojas, os caixeiros azafamavam-
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se por trás dos balcões alastrados de lençaria e de chitas; nas tabernas apinhadas gralhava-se alto; 

pelo mercado, entre os sacos de farinha, os montões de louça, os cestos de broa, ia um regatear 

sem fim; havia multidão ao pé das tendas onde reluzem os espelhinhos redondos e transbordam os 

molhos de rosários; velhas faziam pregão por trás dos seus tabuleiros de cavacas; e os pobres, afre-

guesados à cidade, choramingavam padre-nossos pelas esquinas».

Figura 1. Praça Rodrigues Lobo, por volta de 1900, em dia de feira.
Fonte: Costa L. (1989) Leiria, Lisboa, Editorial Presença, p. 30.

O protagonismo no dinamismo do centro, que se pode inferir da descrição de Eça de Queirós, terá 

mesmo registado um dos seus momentos mais altos no início dos anos 30 do século XX, quando nas suas 

imediações abriu o mercado fechado de Santana (Margarido, 1988). A partir de então a oferta de bens 

de procura diária ou ocasional, concentrada nos mercados e feiras disposta ao longo das ruas, praças 

e largos, ou nas lojas que proliferavam no tecido urbano, transfere-se em boa parte para este local, 

alimentando, directamente, não só a oferta do centro mas também a animação das ruas que a ele con-

duzem gerada, naturalmente, pela circulação de pessoas movidas pelo abastecimento. Na realidade, os 

mercados e as feiras, e, entre as últimas, a de Março, pela diversidade da oferta que disponibiliza, tanto 

ao nível dos produtos como dos divertimentos, chamavam sempre muita gente à cidade, vinda espe-

cialmente das redondezas. Uns vinham sobretudo para fazer negócio, vender os haveres, os produtos 

da horta, a criação ou os cereais secos e frescos, as quinquilharias, as louças, o vinho e os fritos. Outros 

vinham também para se divertir um pouco, fugir ao quotidiano de trabalho e monotonia, e em caso de 

necessidade aproveitar a oportunidade para adquirir alguns utensílios ou louças (Coelho, 1999). Natural-

mente, todo este movimento de pessoas e animais gerava transtorno no trânsito, mesmo de peões, a tal 

ponto que, num dos jornais da época, se podia ler em tom algo irónico o seguinte:

“O trânsito pelos passeios nas ruas de Leiria, onde os há, deveria obedecer às mesmas regras das 

grandes cidades: para os peões que não conduzem volumes incómodos pelas dimensões ou conte-

údo. Vai um fabiano de fato limpo ou uma sicrana de vestido desenxovalhado e quando menos se 

precata tem a andaina rasgada pela aresta de uma lata de lavadura ou maculada pelos pingos da 

mesma, não faladando de nódoas negras que ficam a esmaltar a pele …” (Região de Leiria, nº 35, 

04.06.1936, p. 5).
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Na animação quotidiana do centro histórico de Leiria, além da Praça Rodrigues Lobo, importa ainda 
referir os contributos da Rua Barão de Viamonte, assim designada desde Janeiro de 1891, mas ainda hoje 
conhecida entre os habitantes da cidade por Rua Direita, nome que já tinha no século XVII (Costa, 1989). 
Mesmo se actualmente ocupa uma posição marginal no roteiro das compras dos leirienses, esta rua, que 
liga a Sé ao antigo Largo do Terreiro (hoje Cândido dos Reis), foi durante longos anos um elemento 
vital da urbe, como de resto era tradição da maioria das cidades portuguesas. Ainda que relativamente 
estreita, tal não impedia que esta constituísse o principal eixo viário de atravessamento do centro histó-
rico e, por conseguinte, nele se concentrasse grande parte da vida urbana, com especial destaque para 
a ligada ao comércio e serviços. É de resto a cenografia da vida quotidiana proporcionada por esta rua 
e outras que dela convergem e divergem, local de residência e palco de actuação de uma boa parte da 
burguesia leiriense, que Eça de Queiroz, retrata de forma acutilante na sua história, à qual nos referimos 
anteriormente.

Retratos ainda vivos nos museus do imaginário de ilustres anciãos Leirienses, que tivemos oportuni-
dade de reconstruir in locu, entre conversas de fim de tarde na Praça Rodrigues Lobo, cimentam a ideia 
que o poder de comando e organização do centro continuará a manifestar-se durante a primeira metade 
do século XX. Nessa viagem ao passado, o relato que nos foi facultado no fim de tarde de 25 de Maio de 
1998, por Basílio Pereira, com 85 anos de vivência da cidade, é de todo memorável. Aqui se transcrevem 
algumas passagens.

«[…] A Praça Rodrigues Lobo, agora em declínio, foi durante muito tempo o equivalente ao Rossio 
de Lisboa. Nela se implantaram os primeiros estabelecimentos de material eléctrico, de artigos de 
ourivesaria, as casas de ferragens, como o Repolho, hoje desaparecida, onde inclusive trabalhei 
alguns anos, de bicicletas e motorizadas. Até à abertura do mercado de Sant’Ana em 1931, aqui se 
realizavam também dois mercados, o da terça e o de domingo. Os agricultores vinham dos arrabal-
des vender os produtos agrícolas e ao mesmo tempo aproveitavam para comprar os artigos de mer-
cearia nas lojas que permaneciam abertas mesmo ao domingo. Depois aqui se instalaram também 
os primeiros carros de aluguer.
Não nos podemos esquecer dos cafés. Como o do Sr. Matos que além de vender as bicicletas, as 
grafonolas de campânula e depois as motos e os automóveis tinha também encostado um pequeno 
café. Mas além deste havia aqui nas redondezas outros, como o Encarnado, por baixo do hotel Liz, o 
Colonial, onde hoje se localiza a Caixa Geral de Depósitos, o Abadia, frequentado pela fidalguia, ou 
melhor, os senhores de chapéu de coco, as figuras da cidade, que servia ceias até altas horas da noite. 
Para o povo havia as tabernas e as mercearias com a secção do copo. Pelo que acabo de descrever 
é fácil imaginar que no centro, e nesta praça em particular, se concentrava por excelência a vida da 
cidade e por isso era um ponto de passagem obrigatório para todas as pessoas, independentemente 
da sua posição social.
O declínio do centro dá-se com a expansão da Avenida Heróis de Angola. Por força das circunstân-
cias a cidade teve que crescer lá para baixo. Foram-se abrindo na zona lojas e mais lojas e as pessoas 
deslocaram-se para lá e quase que se esqueceram do centro histórico e dos seus comerciantes».

Fonte: Entrevista realizada no dia 25.05.1998, na praça Rodrigues Lobo.

Não há dúvidas que até há 50 anos atrás o centro histórico de Leiria gozava de plena saúde sendo 
a multiplicidade de funções que congregava o principal motivo para que assim fosse. Razões não falta-
vam para que a população o frequentasse. Dada a concentração de serviços administrativos, financeiros, 
religiosos e comerciais, aqui as pessoas se podiam abastecer de bens de primeira necessidade e adquirir 
os artigos mais raros, de uso pessoal ou no lar; em função dos recursos e da condição social, despender 
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algum tempo de lazer nos múltiplos cafés, tabernas e casas de pasto; de vez em quando podiam assistir a 
um recital de música, praticar o culto religioso, e tratar quase tudo o que fosse necessário. Este estado de 
saúde do centro era uma consequência directa da elevada concentração de funções, mas também da sua 
centralidade e acessibilidade em relação à região que comandava. Sem concorrência à altura por perto, 
nada parecia ameaçar a sua vitalidade.

2. O centro da cidade no presente

Nos dias de hoje, dar uma volta pelo centro histórico da cidade, num sábado à tarde, tornou-se 
uma experiência relativamente solitária. Naturalmente, de vez enquanto, cruzam-se connosco algumas 
pessoas. Se as interpelarmos vemos que se encontram ali por várias razões. Algumas, cada vez menos em 
número, apesar das intervenções de requalificação, estão ali porque residem no bairro. Outras, com um 
andar apressado, simplesmente estão de passagem para outro lado da cidade. Há também uns poucos 
que passeiam e andam às compras, não tanto nas lojas tradicionais, que praticamente desapareceram, 
mas nas lojas alternativas, nos franchisings de algumas marcas internacionais ou nas megastores da Zara 
e da Berska; estas últimas aqui recentemente implantadas, em edifícios emblemáticos da cidade, devi-
damente reabilitados para o efeito. Naturalmente, dados os nichos de mercado explorados por estas in-
sígnias, os nossos transeuntes são de um modo geral jovens e jovens-adultos, de ambos os sexos. Depen-
dendo do tempo, junto à porta sul do centro, entre o jardim Luís de Camões e o edifício da Caixa Geral 
de Depósitos, é provável que um pequeno bando de adolescentes anime este espaço. Estes, na maioria 
rapazes, estão ali porque a última intervenção de reabilitação urbana dotou este lugar das amenidades 
favoráveis à prática de skate. E, por último, há ainda aqueles que matam o tempo numa das esplanadas 
da praça Rodrigues Lobo. Estes estão ali sobretudo porque trabalham numa das lojas próximas e neces-
sitam de fazer uma pausa, porque são turistas de visita à cidade e a deambulação contemplativa lhes 
pede uma paragem, ou ainda porque em dias em que o tempo permite se tornou hábito ir com a família 
tomar café à praça.

Todavia, esta imagem de perda de vitalidade e cheiro a vazio do centro histórico, para a qual nos 
transporta a descrição anterior104, não é de todo recente. Na verdade, os primeiros sintomas de que tal 
problema um dia poderia vir a ocorrer remontam aos anos setenta, com a expansão da cidade para nor-
deste, ancorada na Avenida Heróis de Angola e nos espaços que lhe estão adjacentes, não parando de 
se diversificar e ampliar de então para cá (Cachinho, 2002). A urbanização deste sector da cidade, pela 
modernidade das construções, a largueza das vias, os espaços para o estacionamento, em clara conso-
nância com as necessidades dos consumidores motorizados, colocavam a descoberto as fragilidades do 
centro histórico, caso nada fosse feito em prol da sua requalificação. Assim, para se poder compreender a 
situação actual torna-se necessário reconstruir, em grandes linhas, a evolução da cidade ao longo dos úl-
timos 50 anos, concedendo particular destaque aos processos económicos, sociais e urbanísticos que lhe 
estão subjacente, com impactos directos na organização espacial das actividades que mais directamente 
concorrem com as oferecidas pelo centro.

104  Retrato elaborado a partir de diferentes experiências de observação recolhidas in loco nos sábados de 20 e 27 de Outubro 
e 3 de Novembro de 2012.
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Figura 2. Panorama da Praça Rodrigues Lobo, sábado, 3 Novembro 2012, à tarde

Os anos setenta constituem um marco na mudança da organização espacial do comércio na cidade. 

Até então confinado ao centro histórico, este estende a sua presença a Nordeste, fazendo da Avenida 

Heróis de Angola a espinha dorsal de um «novo centro», que mais do que uma alternativa se transfor-

mou no principal centro de negócios de Leiria. Dotado de um vasto conjunto de amenidades urbanísticas 

e ambientais, entre as quais se sobrelevam, a modernidade das construções, os amplos espaços de circu-

lação e estacionamento, a disponibilidade de solo susceptível de ser urbanizado sem grandes limitações 

em relação à forma e à dimensão dos projectos e a proximidade do parque municipal, este sector acaba 

por se impor facilmente enquanto espaço de comércio e lazer. Ao longo dos anos oitenta e noventa, os 

comerciantes, retalhistas ou prestadores de serviços, em função dos seus recursos económicos, puderam 

optar por abrir os seus estabelecimentos nas novas artérias urbanas ou implantar-se numa das galerias 

comerciais que aqui se foram instalando.
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Mais do que pela densidade de estabelecimentos, o «novo centro» entra em concorrência com o 
centro tradicional pela versatilidade das suas funções. A reunião de uma grande diversidade de lojas de 
comércio e serviços com diferentes níveis de standing, do mercado retalhista, da feira, de vários centros 
comerciais e da área pedonal, permite-lhe servir, simultaneamente, a compra diária e ocasional e ainda 
oferecer alguns espaços de lazer. Depois, enquanto espaço de comércio, o «novo centro» contém ainda a 
maior concentração de cadeias internacionais e de prestigiados operadores locais e, neste sentido, pode 
também dizer-se que se transformou na referência da cidade para aqueles que procuram no consumo 
das marcas e na frequência das lojas de padrão internacional a sua identidade. Autênticos fragmentos 
da cultura global, as cadeias de franchising, mais do que mercadorias transaccionam imagens, símbolos 
de pertença, status, possibilidades várias de filiação tribal, que os consumidores de qualquer parte do 
mundo aprenderam através da publicidade a descodificar. Ao ser depositário desta riqueza simbólica, 
o «novo centro» de Leiria desperta os indivíduos para o deslumbramento do consumo imaterial e ao 
mesmo tempo solta-lhes as amarras do localismo que durante anos lhes ofereceu apenas mercadorias 
de massa indiferenciadas e cuja apropriação apenas lhe permitia ser indiferenciadamente um indivíduo 
entre os demais (Cachinho, 2002).

Depois do embate da Avenida Heróis de Angola e dos espaços adjacentes, os anos noventa introdu-
zem na organização espacial do tecido comercial novas alterações que rompem com o modelo alicerçado 
nos princípios da centralidade e da proximidade. Com a intensificação do processo de suburbanização, 
chegou a hora da periferia receber as primeiras grandes superfícies, destacando-se neste processo a im-
plantação do hipermercado Continente junto à E.N. 1, e algumas cadeias de supermercados e lojas de 
desconto, com capacidade de, só por si, constituírem novas polaridades105.

Com a difusão das grandes superfícies inicia-se um novo ciclo na organização espacial dos lugares de 
abastecimento e da compra. A actividade comercial enceta, pela primeira vez, um verdadeiro processo 
de descentralização deixando, definitivamente, de se circunscrever à área central para conquistar novos 
territórios nas suas margens, em pousio social ou que até à data apenas tinham merecido o interesse dos 
promotores de espaços residenciais e pequenas fábricas. Orientados para a oferta de produtos de massa, 
mas apostando na competitividade dos preços e na diversidade da escolha, os novos pólos comerciais 
confrontam agora os consumidores com a hipótese de continuarem a concentrar as suas práticas de con-
sumo nas áreas centrais ou a segmentarem as mesmas separando, no espaço e no tempo, o abastecimen-
to quotidiano da compra ocasional. Pesados os prós e os contras, estes acabaram mesmo por conceder 
o seu aval às grandes superfícies e à periferia e, por essa via, contribuir para a aceleração da morte de 
inúmeras lojas no centro da cidade, cuja oferta é coberta pelos novos estabelecimentos a preços bastan-
te inferiores. Só nos ramos dos produtos alimentares e dos artigos para o lar de consumo quotidiano, 
domínio onde a concorrência se faz sentir com maior intensidade, entre 1990-1995 desapareceram na 
área central 20 lojas e outras passavam então por tempos difíceis, acabando a maioria por encerrar ao 
longo da última década. Na realidade, nestes ramos, os poucos estabelecimentos que hoje se mantêm 
activos só não encerraram devido às baixas rendas que pagam pelos espaços, facilitando em muito a sua 
sobrevivência, sobretudo para os comerciantes de idade já avançada, sem energia para fecharem portas 
e procurarem nova vida noutras paragens.

Por último, entre os factores responsáveis pela desvitalização do centro histórico torna-se ainda 
necessário tomar em consideração a abertura, em Março de 2010, do Leiriashopping: a derradeira e 

105  Na realidade, a periferização da actividade comercial envolve ainda um outro processo. Referimo-nos à implantação de 
múltiplas grandes superfícies de exposição e venda de artigos diversos ao longo da Estrada Nacional N.º 1, com uma forte atracção 
regional, beneficiando directamente daquele importante eixo rodoviário. Fazem parte deste leque de estabelecimentos diversos 
stands de automóveis, unidades de materiais de construção, equipamentos sanitários e madeiras, lojas de artesanato e quinquilha-
rias, que se prolongam até à Batalha e Porto de Mós.
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mais sofisticada experiência da venda a retalho na urbe. Na realidade, este empreendimento resulta da 
ampliação do antigo hipermercado Continente, que se implantou às portas da cidade ainda nos anos 
noventa. No entanto, os impactos desta transformação são profundos, manifestando-se no quotidiano 
da área central em dois níveis. Em primeiro lugar, é impactante ao nível dos números: 124 novas lojas e 
44 395 m2 de área bruta locável passam a fazer parte da oferta comercial da cidade. Ao ampliar a oferta, 
reforça a polaridade já existente para os bens de grande consumo, alargando a mesma aos bens de aqui-
sição ocasional, como os artigos de uso pessoal, de higiene, saúde e beleza ou de desporto, lazer e cul-
tura, típicos das áreas centrais. Em segundo lugar, mas quiçá mais importante, os seus efeitos jogam-se 
também no plano dos signos e dos símbolos que nutrem as experiências de consumo. À semelhança dos 
restantes centros comerciais regionais que se têm implantado nas cidades portuguesas, o Leiriashopping 
recria no seu interior uma réplica do centro da própria cidade; não o da cidade “real”, frequentemente 
indesejada, mas a do seu modelo imaginário, daquela que hipoteticamente terá existido no passado, 
sempre mais agradável, mais perfeita e mais feliz que a que efectivamente existe (Cachinho, 2006). Diga-
mos que ele fornece uma versão privada, altamente controlada, segura e limpa da rua e da praça do cen-
tro da cidade a regurgitar de gente, totalmente livre de contaminação dos grupos sociais indesejáveis e 
de outros elementos inibidores do conforto e da felicidade dos consumidores. Neste campo, o centro da 
cidade raramente tem a capacidade para poder competir de igual para igual com os centros comerciais. 
Numa sociedade onde os consumidores preferem a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação 
à realidade e a aparência ao ser (Debord, 1967), os centros comerciais melhor do que qualquer outra for-
ma de comércio ou lugar da cidade reúnem os requisitos necessários à confecção destas experiências.

Figura 3. Leiriashopping, o novo pólo de comércio e lazer da cidade de Leiria
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Apesar do profundo processo de desvitalização pelo qual tem passado e as frentes de competição 
não cessarem de se multiplicar, existem hoje vários sinais que nos levam a pensar que o centro da cidade 
possa já ter entrado numa nova etapa do ciclo de vida. A título de exemplo, as intervenções ao abrigo do 
programa POLIS permitiram devolver o rio à cidade e requalificar profundamente o espaço público (Sil-
va, 2011); no centro histórico têm-se diversificado os focos de regeneração, seja pela iniciativa pública, 
como o Centro Cívico/Praça Eça de Queirós ou o Mercado de Sant’Ana, seja pela iniciativa privada, como 
as flaship stores da Zara e da Berska, em edifícios emblemáticos da cidade; por último, vários programas 
culturais como o “Há Música na Cidade” em conjunto com vários restaurantes e bares têm colocado o 
centro histórico no roteiro da vida nocturna da cidade. Dado o processo de descentralização, dificilmen-
te o centro voltará a conquistar o protagonismo na cidade e na região que registou no passado, mas não 
serão estas manifestações um sinal de uma nova fase de reurbanização e de reencontro da cidade com 
o centro? Com a crise económica com que se debate o país, o futuro permanece nebuloso e incerto, mas 
algo parece estar a mudar na vida da cidade (Figura 4).

Figura 4. As dinâmicas funcionais do centro da cidade de Leiria
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3. O centro da cidade no futuro

Caso as tendências económicas e demográficas das últimas décadas se prolonguem pelos anos vin-
douros, o centro da cidade de Leiria dificilmente conseguirá inverter a sua espiral de declínio em que vive 
mergulhada de alguns anos a esta parte. Deste modo, quando numa tarde de sábado de 2030 voltarmos 
ao centro, é bem provável que o cenário que venhamos a encontrar pouco tenha mudado em relação 
à sua organização e dinamismo. Uma deambulação pelas ruas pode a este respeito ser bastante escla-
recedora. Enquanto as inúmeras lojas fechadas com o anúncio na porta em letras garrafais «vende-se» 
ou «aluga-se» testemunham a continuação do insucesso de alguns negócios, as persianas corridas das 
janelas com o ar de que já não são abertas há alguns anos, a ausência de uma gargalhada ou choro de 
criança, ou ainda a dificuldade com que avistamos alguém, e quando acontece quase sempre um idoso, 
aparentemente com parcos recursos, leva-nos a pensar que a vocação residencial do centro é algo que 
já pertence ao passado.

Existem neste cenário de abandono e clara perda de vitalidade alguns espaços e tempos que consti-
tuem uma excepção. Em termos de lugares, na praça Rodrigues Lobo, os cafés e restaurantes, bem como 
suas esplanadas, continuam animadas, seja pela população local que as usa com frequência enquanto 
espaços de lazer e sociabilidade, seja por alguns turistas, de passagem pela cidade, que precisam de re-
temperar as energias numa ou outra paragem, acompanhada de uma longa bebida. Quanto ao tempo, 
ainda que marcado por outros ritmos, a vivacidade da noite contrasta claramente com a pacatez do dia. 
Esta animação nocturna, gerada essencialmente pelos cafés e os bares, de um modo geral, povoa todo o 
centro histórico, mas tem no Largo Cândido dos Reis, também conhecido pelo Terreiro, o seu espaço de 
eleição. A boémia no centro histórico, embora não sendo uma novidade dos tempos que correm, nem 
tão pouco do século XX (Coelho, 1999), conquistou, no entanto, outros espaços e conheceu um outro 
dinamismo com a instalação na cidade, ainda nos anos oitenta, do Instituto Politécnico. Não fossem os 
estudantes e o declínio do centro histórico seria bem mais profundo. Estes, não só são os clientes mais 
assíduos dos bares, que apenas abandonam noite dentro, como também representam uma importante 
fonte de receitas para algumas famílias, através dos quartos que alugam na área.

Subscrevendo a moral da estória de Dickens, O Cântico de Natal, acreditamos que é possível traçar 
para 2030 um cenário alternativo para o centro da cidade de Leiria, bem menos sombrio do esboçado 
anteriormente, que decorre da simples projecção no futuro das tendências herdadas do passado. A con-
cretização na vida real da nossa utopia para a área central está dependente de um conjunto de factores 
e mudança de comportamentos que envolvem os diferentes stakeholders da cidade; os poderes públicos, 
naturalmente, através da sua acção de governança, mas também, os empresários, responsáveis pelos in-
vestimentos que se fazem na urbe, e ainda, como não poderia deixar de ser, os cidadãos-consumidores, 
que através das suas escolhas constroem o quotidiano da cidade; seja dos espaços que frequentam, con-
tribuindo para a sua vitalidade, seja dos que colocam à margem das suas práticas, precipitando por essa 
via o seu declínio.

O nosso cenário do futuro alternativo para o centro de Leiria amarra-se em quatro elementos fun-
damentais, dos quais está dependente a sua materialização e sustentabilidade a longo prazo. Em pri-
meiro lugar, colhendo frutos das sinergias geradas pelas operações de requalificação do espaço público, 
desenvolvidas pela autarquia nas duas primeiras décadas do século XXI, o centro da cidade apresenta-se 
hoje, no ano de 2030, bem mais atractivo que há 30 anos. O bom estado de preservação da generalidade 
das fachadas dos edifícios, a qualidade do espaço público e a oferta de uma gama diversificada de bens 
e serviços dirigidos a diferentes segmentos da população, explicam o incremento da sua atractividade. 
Por isso, na nossa tarde de sábado de 2030, as ruas e praças do centro histórico estão cheias de vida. 
Uma observação atenta da gente que se encontra no espaço público permite-nos inferir pelos sacos que 
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transportam que algumas pessoas andam às compras, outras convivem com a família e os amigos nas 

esplanadas dos cafés e restaurantes, e outras ainda, quando interpeladas, dizem-nos que estão ali pelo 

simples prazer da deambulação e o gozo do espectáculo gerado pelo movimento das pessoas.

Mas a vitalidade do centro é também produto de um conjunto de decisões informadas dos vários 

stakeholders com interesses na cidade. Estes souberam através das políticas e dos negócios tirar partido 

do potencial do centro, explorando as mais-valias geradas pela sua exclusividade, riqueza patrimonial, 

autenticidade e distinção, impossíveis de reproduzir pelos novos formatos comerciais noutras paragens, 

pelo menos mantendo o mesmo significado. A preservação do seu património tangível e intangível, 

ainda que com laivos de modernidade, ilustrado por exemplo pelo Centro Cívico/Praça Eça de Queirós, 

a redescoberta e valorização da gastronomia regional, o investimento na cultura e na memória activa 

do lugar, além de incrementarem o turismo atraem também a atenção de um segmento apreciável de 

população local que procura uma alternativa às oportunidades oferecidas pelos subúrbios e as formas de 

comércio massificadas neles implantadas. Depois, a afirmação cultural do centro, visível na fixação de um 

número crescente de indústrias criativas, na diversidade de programas culturais e na adesão aos mesmos 

pela população, está também a produzir os seus efeitos na captação de novos residentes, seguindo de 

perto o processo de gentrificação iniciado na cidade alguns anos atrás pelos estudantes do IPL. Do pro-

cesso de captação de nova população residente constituem também provas os vários produtos imobiliá-

rios hoje disponíveis na área, orientados para diferentes segmentos de mercado, comparticipados pelos 

programas de reabilitação urbana. A reabertura de alguns estabelecimentos de dominante alimentar, 

que exploram as mais-valias da proximidade e da conveniência, constituem outro sinal de uma possível 

mudança de ciclo de vida do centro.

O nosso cenário alternativo beneficia também do reconhecimento por parte dos poderes públicos, 

a nível central e local, do protagonismo do comércio e dos serviços nos processos de revitalização das 

áreas centrais e, por conseguinte, da necessidade de descriminação positiva das empresas que optem 

por se implantar nas áreas sujeitas a operações de revitalização, mediante a atribuição de subvenções 

e/ou a isenção parcial de impostos. Por sua vez as empresas, perante o incremento visível do volume de 

negócios nos dias em que decorrem no centro programas culturais, tomam consciência dos reais bene-

fícios que podem retirar da manutenção da vitalidade dos centros, apadrinhando de forma regular a 

realização desses eventos.

Por último, a vitalidade de que goza o centro histórico da cidade de Leiria no ano 2030 resulta 

também do desenvolvimento de uma política de proximidade por parte do poder local, envolvendo 

consultas regulares aos cidadãos-consumidores. Esta monitorização do centro, de acordo com os inte-

resses dos cidadãos-consumidores, tem permitido melhorar profundamente a sua atractividade, com 

efeitos claros na qualidade de vida da comunidade e na sustentabilidade da cidade como um todo. Os 

cidadãos-consumidores são convidados a participar activamente na vida do centro, a fazer do mesmo um 

lugar de eleição para a realização das suas compras e práticas de lazer. Planeando e gerindo o centro da 

cidade em parceria com os seus utentes frequentes, os stakeholders dos sectores público e privado têm 

conseguido construir na área central um verdadeiro sentido de lugar e de comunidade. Esta é a principal 

razão pela qual o ambiente no centro nesta viagem ao futuro é tão agradável e convidativo, e que as 

oportunidades para os encontros de rotina, a partilha de experiências e os momentos de socialização e 

convívio, como o que nos foi dado a observar e experienciar na tarde de sábado de 27 de Outubro de 

2012 (Figura 5) possam ser em 2030 tão frequentes na cidade. Satisfeitas com as amenidades ambientais, 

culturais e comerciais que lhe são proporcionadas, os leirienses parecem hoje estar bem mais disponíveis 

para colocar o centro da cidade na rede de lugares significativos da sua vida quotidiana, alimentando 

por essa via a sua resiliência e sustentabilidade.
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Figura 5. Praça Rodrigues Lobo, sábado, 27 de Outubro 2012, entre as 15 e as 17 horas

4. Nota final

Há uma dúzia de anos, Kent Robertson (1999) colocava a questão se os centros das pequenas cida-
des norte-americanas poderiam permanecer viáveis. E, apoiado num universo de 57 cidades, concluía 
que caso estes conseguissem projectar um forte sentido de lugar, não teriam problemas em se afirmar, 
manter-se atractivos e desenvolver-se de forma sustentável. Ao reflectirmos sobre os contornos do fu-
turo do centro da cidade de Leiria, não poderíamos estar mais de acordo. Se posicionarmos o centro no 
ciclo de vida da cidade, pelas manifestações observada, estamos convencidos que através da implemen-
tação de uma política concertada com os diferentes stakeholders, incluindo os cidadãos-consumidores, 
o centro pode revitalizar-se e a ganhar uma nova vida. A construção de um forte sentido de lugar e de 
comunidade está dependente de múltiplas variáveis, nem sempre fáceis de conciliar. No entanto, entre 
estas encontram-se, seguramente, o reforço da atractividade para uma grande diversidade de empresas 
e pessoas, a preservação do património histórico, tangível e intangível, a oferta de espaços públicos de 
qualidade, a multifuncionalidade, o desenvolvimento de parcerias entre os vários actores da sociedade e 
a sua capacidade de diferenciação em relação aos subúrbios. A actuação em todos estes domínios exige 
o investimento em recursos financeiros e humanos com retornos limitados a curto prazo. No entanto, 
esta é uma aposta que se torna necessário ganhar se quisermos que o centro continue a ser o coração 
da cidade. Do seu pulsar irá depender não só a sua vitalidade, mas também o dinamismo da cidade e da 
região.
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O centro de Londrina. Nova vida e novos conflitos 

William Ribeiro da Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A reflexão acerca dos processos e formas atinentes ao centro de uma cidade requer uma compre-
ensão sobre os diferentes elementes constituintes da cidade como um todo, pois as razões primeiras de 
existência e configuração dessa área são a possibilidade e a necessidade da expressão da centralidade 
urbana sob diferentes níveis e dimensões.

A discussão sobre a nova vida nos centros urbanos remete ao clássico livro de Jacobs (2011 [1961]), 
onde é possível depreender uma análise profunda e endógena da vida nas cidades e identificar pro-
testos em relação às mudanças impostas pelos grandes capitais e pelas novas lógicas de racionalização 
da produção dos espaços urbanos sob o viés modernista. Encontra-se, na referida obra, ainda que não 
manifestado com estas palavras, o direito irrestrito à cidade, direito esse que os novos paradigmas inau-
gurados passaram a dificultar. Assim, tomando por referência a análise da vida nas cidades, propõe-se, 
neste texto, uma abordagem dos centros das cidades, em especial, o de Londrina (PR).

O estudo do centro e da centralidade possui vasta produção e tradição na Geografia Urbana, com 
muitos estudos que já se dedicaram à sua sistematização, no que tange às transações entre modelos 
correspondentes a diferentes momentos históricos e paradigmas da produção dos espaços urbanos. Tra-
balhos como os de Corrêa (1977, 1982; 1996), Barton (1978), Sposito (1991; 2010), Berry (1958), Berry e 
Kim (1993), Silva (2002), Ribeiro filho (2004), Reis (2009), Carlos (2001), Salgueiro (2001) e Clark (2000), 
embora produzidos sob diferentes enfoques teórico-metodológicos, buscam apresentar debates sobre a 
questão pertinente ao centro das cidades. 

Percebe-se, na literatura mais recente, a partir do terceiro quartel do século XX, o estabelecimen-
to de um ponto passivo sobre a inauguração de um paradigma da policentralidade na estruturação 
das cidades. Dessa maneira, os estudos caminham no debate do ganho de complexidade da estrutura 
urbana, de tal sorte que os processos comandados pelos agentes sociais e económicos que ampliam a 
urbanização da sociedade passam a engendrar a produção de espaços urbanos com conteúdos de maior 
diversidade socioespacial e elementos de fragmentação dos tecidos.

Com isso, o centro da cidade – elemento essencial da articulação da divisão territorial do trabalho 
urbano e regional – assume papéis e formas com novos conteúdos e significados. O tradicional ponto de 
convergência e de dispersão da população apresenta graus de obsolescência económica, deseconomias 
que encorajam processos de descentralização e novos usos dos espaços, embora guardem importantes 
registros arquitetônicos, os quais representam em grande parte a memória das cidades.

A relação de sobreposição do centro com a área de início da produção da cidade é bastante comum 
e mostra, na maioria das vezes, correlações com características morfológicas de escolha do sítio urbano 
em dado momento histórico, como a melhor opção para a reprodução das relações sociais e económicas 
estabelecidas. Por essa razão, o centro comparece dotado de meios de consumo coletivos, historicamen-
te implantados, que lhe conferem centralidade especial, ainda que com diferentes temporalidades, mas 
de importância destacada e não abandonada pelos diversos interesses, daí a emergência frequente de 
experiências de intervenções urbanísticas que constituem processos de gentrification, conforme discute 
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Smith (1996), na perspectiva de atribuir compreensão crítica à questão. A destacada relevância do cen-
tro da cidade se evidencia também na simbologia emanada pela concentração da verticalização, pelas 
memórias dos habitantes e, indubitavelmente, pela variação do preço da terra, que vis-à-vis, atrai ou 
distancia os interesses dos agentes produtores do espaço urbano, alterando as políticas públicas, os in-
vestimentos capitalistas e, assim, a centralidade e a paisagem urbana da área central. 

Desse modo, a expansão ou a retração económica do centro é bastante variável e revela momentos 
de mudança de foco dos agentes económicos, expressando ora forte interesse de uso e ocupação, ora 
um aparente abandono. A presença de vendedores ambulantes, camelôs, moradores e artistas de rua e 
a ocupação de moradores sem-teto, que contrastam ou rivalizam com os interesses dos grandes agentes 
económicos, em certos períodos históricos contam com a aceitação tácita ou a leniência dos capitalistas e 
do poder público. Já em outros momentos, elaboram-se políticas de intervenção para dificultar, impedir, 
restringir ou expulsar tais usos e ocupações, em nome do “desenvolvimento urbano”, leia-se, de novas 
estratégias da reprodução dos capitais. 

Dito isso, este texto propõe uma reflexão sobre a alternância de interesses sobre o centro da cidade 
de Londrina, no estado do Paraná, buscando uma análise diacrônica do centro sob dois momentos distin-
tos de sua produção e reprodução, quais sejam, o da monocentralidade, enquanto área vista e retratada 
como sinônimo do “progresso” e do status quo do consumo do espaço urbano; e o da policentralidade, 
em que a área passou a ser percebida e representada como entrave, ultrapassada, perigosa, desconfortá-
vel. Com novas territorialidades, mas constantemente revisitada e disputada, devido à sua centralidade 
ímpar. As análises serão pautadas em observações do cotidiano do centro, em levantamento bibliográfi-
co, registro fotográfico e coleta de dados de campo por meio de entrevistas informais.

A cidade de Londrina, localizada no norte do Estado do Paraná, com uma população de 493.358 
habitantes (IBGE, 2010), é hoje uma cidade de importante intermediação na rede urbana comandada 
pelas metrópoles de São Paulo e Curitiba, sobretudo no que tange à distribuição regional de bens e ser-
viços, ao comando de atividades da produção imobiliária, da agricultura científica e do agronegócio, do 
ensino superior e à presença de algumas unidades industriais, resultante de transferências de empresas 
oriundas de São Paulo e de novas lógicas locacionais da atividade industrial, com expansão de capitais 
locais e diversificação da economia urbano-regional.

1. Londrina e a monocentralidade 

O primeiro período da análise é o do momento de fundação da cidade no local onde veio a se cons-
tituir o centro de Londrina, como expressão espacial de interesses e ações de grandes capitais, iniciado 
na década de 1920 e que perdurou, com a mesma premissa de progresso, até os anos de 1980, de forte 
estruturação monocêntrica. 

Resultante do loteamento de terras urbanas e rurais empreendido pela Companhia de Terras Norte 
do Paraná (CTNP), de capital inglês, foi o ponto inicial de operacionalização do projeto da Companhia, 
com a implantação do núcleo urbano onde se concentrariam as riquezas do norte do Paraná. Seria o 
lugar de moradia dos proprietários de terras, dos funcionários da CTNP, dos imigrantes e dos trabalha-
dores. Se a CTNP e os proprietários de terras tinham, como estratégia para o empreendimento, a valo-
rização ideológica do “desenvolvimento” regional, Londrina, então “Boca de Sertão”, seria o lócus da 
expressão dessa perspectiva.

O projeto arquitetônico inicial de Londrina, em área coincidente com o atual centro, foi realizado 
de maneira bastante simplificada, em forma de plano ortogonal, localizado sobre o interflúvio dos ribei-
rões Cambezinho e Quati, em terreno com a topografia de maior altitude do sítio escolhido. Nos anos de 
1950, em razão de sua centralidade para a economia cafeeira, passou a concentrar riquezas de produ-
tores agrícolas e de empresários, que tinham no centro da cidade a realização de seu poder económico, 
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através do consumo de moradia e de bens e serviços. Esse momento de apogeu económico do centro está 

ainda presente na paisagem, expresso nas edificações que permanecem como registros históricos, sejam 

os palacetes, nos quais residiam os membros das elites, ou os edifícios comerciais. As obras de Castelnou 

(2002), de Yamaki (2003) e de Pellegrini e Ney (2006) apresentam, dessa época, registros fotográficos que 

levam a refletir sobre a relação direta entre o centro da cidade e a imagem da realização do progresso. 

Esse processo, claramente seguindo o pressuposto paradigmático da cidade monocêntrica, desen-

volvia-se tendo o centro como convergência e dispersão dos diferentes participantes da divisão social 

do trabalho urbano e regional, com centralidade nos sistemas de transporte ferroviário e rodoviário. 

Mesmo com a expansão da cidade, o centro se mantinha como ponto de convergência das princiapais 

vias estruturadoras. 

A construção do Calçadão representou o início de uma série de investimentos que buscavam a:

[...] a reestrututação para a área central de Londrina, predominantemente comercial e que concetra-

va os principais serviços urbanos. Mancando o início de uma série de intervenções da administração 

municipal sobre a paisagem do núcleo pioneiro, que ocorreriam na década seguinte, realizou-se o 

calçamento de parte da Avenida Paraná, em 1977, criando-se o chamado calçadão [...]. (Castelnou, 

2002: 219).

A partir de relatos de experiências de moradores de Londrina, sabe-se que o centro da cidade, 

onde se concentravam as agênicas bancárias, constituía o local mais apropriado para para a localização 

de atividades comerciais e a realização dos negócios. Foi a área de recebimento e de concentração das 

principais redes varejistas, como Mesbla, Lojas Americanas, Lojas Riachuelo e Casas Pernambucanas, cujas 

unidades instaladas no centro de Londrina abasteciam a cidade e todo o norte do Paraná. Dessa forma, o 

centro, particularmente o Calçadão, também se configurou como local de consumo e de lazer, de encon-

tros e passeios em família, em escala regional. Era, assim, a área prioritária de recebimento de inovações, 

em termos de marcas, de consumo de tecnologia e de cultura, através dos cinemas e dos teatros. Essa 

característica tornou o preço da terra bastante elevado, o que produziu, desde os anos de 1960, um ace-

lerado processo de verticalização, objetivando maximizar o aproveitamento da centralidade da área.

Esta centralidade possibilitava o convívio entre os diferentes estratos sociais urbanos, que, embora 

com poder de compra diferenciado, buscavam a realização do consumo nessa mesma área, resguardan-

do edifícios de diferentes momentos históricos, como monumentos que guardam a memória, com um 

fluxo considerável de pessoas e, portanto, uma vida bastante abundante.

2. A policentralidade. Descentralização e a diminuição relativa dos interesses pelo centro

Com o crescimento populacional e a expansão da área urbana horizontalmente loteada, a cidade de 

Londrina passou por um processo que representa uma tendência das cidades contemporâneas, a saber, 

um movimento de descentralização, com a busca de novas localizações para a instalação de alguns ramos 

de atividades económicas, bem como de novas opções de moradias.

Ocorre, portanto, um processo resultante da forma adquirida, de acordo com o que originou a cida-

de, ou seja, de raízes históricas, desde a concepção do plano que cerca o Centro Principal, de área reduzi-

da e ruas estreitas, até a construção de avenidas de fluxo intenso (intra e interurbano), como a Juscelino 

Kubitscheck, a Leste-Oeste e a Duque de Caxias. Assim, o Centro Principal, após o acelerado crescimento 

urbano dos anos de 1970, expandiu-se e desdobrou-se, redefinindo sua centralidade e permitindo o sur-

gimento de novas áreas centrais, como subcentros, eixos especializados, shopping centers etc.



246

Nas palavras de Corrêa (1996),

A descentralização aparece como um processo espacial associado às deseconomias de aglomeração 
da área central, ao crescimento demográfico e espacial da cidade, inserindo-se no processo de acu-
mulação de capital. De certa forma, repete o fenômeno de centralização tornando a organização 
espacial da cidade mais complexa, com o aparecimento de subcentros comerciais e áreas industriais 
não-centrais (Corrêa, 1996: 128).

Dentre as principais transformações conjunturais que ocasionam os processos de descentralização e 
de recentralização, Sposito (2001b) destaca: interesses imobiliários na construção de novos equipamen-
tos comerciais e de serviços; acelerada expansão territorial urbana, com a geração de tecidos descontínu-
os e fragmentados; ampliação da diferenciação socioespacial; e melhoria das formas de transporte, com 
destaque para o aumento do uso do transporte individual.

Dessa forma, surgem áreas que passarão a atuar conjuntamente com o centro da cidade na divisão 
territorial do trabalho, assumindo funções antes exclusivas da área central. Se por um lado há um maior 
alcance de bens e serviços por parte da população que reside mais distante, por outro, verificam-se a ten-
dência à separação das atividades cotidianas e uma relativa fragmentação do espaço urbano, na medida 
em que se estabelece a delimitação de enclaves, com a constituição de barreiras impostas pela distância 
e pelas especificidades socioeconómicas. 

No caso da cidade de Londrina, alguns parâmetros foram decisivos na constituição da forma poli-
cêntrica: 

a. Plano Urbano com saturação do projeto inicial;
b. interesses privados na valorização de terras no Centro Principal, mas também de áreas distantes, 

com elevado grau de importância para a expansão urbana, com destaque à zona norte e ao setor 
sudoeste;

c. ausência quase total de estoque de terras no Centro Principal e de possibilidades de expansão, 
verificando-se, já, um forte adensamento vertical.

d. legislação urbana bastante flexível, com ampla aprovação de novos loteamentos;
e. investimentos públicos, com priorização de obras de infraestrutura em áreas de expansão, distan-

tes do Centro Principal; saída da prefeitura municipal do centro da cidade; 
f. investimentos privados para a instalação de shopping center de grande porte fora do Centro 

Principal;
g. convergência predominante do transporte coletivo urbano e do transporte individual, com o 

início agora, porém, de um processo de descentralização, com os terminais de bairro e com a 
presença de fluxos consideráveis de veículos em outras áreas;

h. concentração predominante dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços no Cen-
tro Principal, o que mantém sua importância para o conjunto urbano, com a existência, no entan-
to, de outras áreas com adensamento considerável;

i. economia com ingresso de capitais externos que redinamizam fluxos e atribuem maior complexi-
dade à estruturação do espaço urbano;

j. evidências de processos de fragmentação do tecido urbano.

Dessa maneira, o centro passa gradativamente a perder funções e a atenção dos agentes capitalis-
tas, enquanto outras áreas começam a se tornar atrativas, verificando-se, nesses locais, o aumento do 
volume de transações de compra e venda de terras, de lançamentos imobiliários e de investimento em 
obras públicas. Duas áreas, em especial, assumem destaque: a zona norte, constituída de um subcentro 
comercial popular, e a zona sudoeste, com forte concentração de população de médio e alto poder aqui-
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sitivo, onde também se instalaram um grande shopping center e um número expressivo de loteamentos 
e condomínios fechados.

Silva (2002) tratou do processo de descentralização da cidade de Londrina, através de uma análise 
comparativa dessas duas áreas, tendo identificado uma significativa transferência de lojas destinadas 
ao perfil de médio e alto padrão, do centro para a zona sudoeste. Um fato que chamava a atenção era 
a permanência de algumas joalherias de marcas de renome no centro da cidade, as quais, porém, após 
algum tempo, encerraram sua atuação ali e se transferiram definitivamente para o Catuaí Shopping 
Center.

Nessa fase da desestruturação urbana, ainda que parte do centro tenha passado por uma relativa 
obsolescência económica, sendo ocupada por camelôs e vendedores ambulantes, um shopping center de 
tamanho mediano foi instalado na área central, o que representa que os interesses haviam diminuído, 
porém, não se esgotado.

A inauguração do Camelódromo, no ano de 2005, e posteriormente, de novas galerias populares 
conferiram ao centro de Londrina uma característica de área popular, que em grande parte é reforçada 
pela proximidade com o terminal central de transporte coletivo urbano.

O sucesso do Camelódromo permitiu, entre 2005 e 2008, a proliferação de novas áreas com expres-
são de centralidades populares, como as galerias, que também procuraram se localizar próximas ao Ter-
minal Urbano ou ao Calçadão e que, juntas, totalizam mais de 500 boxes. Nem todos esses espaços ofe-
recem a mesma variedade de bens e serviços, e neles se verifica o início de um processo de especialização 
funcional, percebido pela grande oferta de artesanatos na Galeria Benjamin, de calçados e confecções 
na Galeria Canaã e de CDs e DVDs no Shopping Popular. Sua principal característica reside no fato de 
que foram implantados quando o Camelódromo já existia e nele se espelharam para melhor planejar a 
organização interna, resultando em corredores mais amplos e numa melhor iluminação do ambiente. O 
poder público não está ligado à construção de nenhum desses espaços, ou seja, são empreendimentos 
privados (Moratelli, 2008). Oliveira (2009, p. 152 e seguintes) apresenta informações detalhadas sobre 
a dinâmica do Camelódromo de Londrina, incluindo, como resultado de entrevistas realizadas junto 
aos comerciantes do local, a elaboração de uma média relativa ao faturamento mensal no valor de R$ 
5.447,00, com uma variação de R$ 27.000,00 (estabelecimento do ramo de produtos eletrônicos) a R$ 
1.500,00 (loja de DVDs).

Ainda que tenha ocorrido uma progressiva saída de lojistas do centro da cidade, ali permaneceu a 
maioria das agências bancárias, embora um número significativo delas tenha se instalado também em 
outras áreas, como as avenidas Tiradentes e Bandeirantes, sendo que algumas oferecem atendimento 
“diferenciado”, destinado aos usuários de maior poder aquisitivo.

Com isso, a partir dos anos de 1990, até 2010, houve um processo de popularização do centro de 
Londrina, modificando gradativamente sua paisagem, que começou a demonstrar sinais de empobreci-
mento. Os cinemas de rua foram fechados, restando apenas os localizados em shopping centers. A vida 
no centro passou então a ser destinada à população de menor poder aquisitivo, com a concentração de 
lojas e galerias populares e de camelôs. Houve um progressivo abandono de frequência das camadas de 
poder aquisitivo médio e alto no centro da cidade, embora os apartamentos localizados na área central 
continuem com preços de aluguel ou de compra e venda que selecionam essencialmente as camadas 
mais abastadas da população.

A convivência entre as diferenças urbanas tornou-se difícil, e a cidade passou a ser produzida em 
sua forma fragmentada policêntrica, com maior segmentação na divisão territorial do trabalho, maior 
complexidade de estruturação e crescentes graus de especializações funcionais e socioeconómicas, o que 
deixou o velho centro em segundo plano por aproximadamente duas décadas. No entanto, em face das 
recentes intervenções urbanísticas, percebe-se um retorno do interesse pelo centro, por parte de capitais 
e do poder público, através de práticas que se aproximariam de um processo de gentrificação.
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3. Retorno ao centro. Gentrificação dos espaços

Diante do cenário de uma cidade fragmentada, imersa na cultura do consumo dos espaços contro-
lados sob o modelo dos shopping centers, identificando o padrão de lazer e diversão da população, a 
opção do poder público, em nome da busca de devolver prosperidade ao centro de Londrina, foi a de 
realizar obras de “requalificação”, alterando sua paisagem e seus usos. 

Com base em lei aprovada pela Câmara de Vereadores, foram retirados todos os letreiros e placas 
metálicas que cobriam as fachadas dos edifícios, e os quiosques, lanchonetes e bancas de jornal deixaram 
as calçadas. Na parte que já foi “requalificada”, os bancos de praça foram retirados, o calçamento rece-
beu piso novo e projeto de jardinagem, e um chafariz foi instalado no lugar do coreto (Fotos 1 e 2). 

Foto 1. Área do Calçadão de Londrina já “requalificada”. Note-se a ausência de bancos para sentar, de quiosques e 
de fluxo de pessoas.
Autor: William Ribeiro da Silva. Setembro de 2012.

Foto 2. Presença constante de unidade policial no Calçadão de Londrina após a “requalificação”.
Autor: William Ribeiro da Silva, Setembro de 2012.
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Tais intervenções, além de comuns, são bastante próprias de processos de gentrificação, concreti-
zados com a retirada de equipamentos que propiciam a permanência de pessoas nos espaços públicos, 
como os bancos e o coreto, que serviam de esconderijo de moradores e crianças de rua (Figura 2). A 
permanência constante de unidades policiais também serve para demarcar os novos usos dos espaços e 
inibir a presença dos “indesejáveis” moradores de rua.

Figura 1. Centro de Londrina (Calçadão). Representação esquemática – 2012

Outra ação que contribui para demonstrar as novas diretrizes do uso dos espaços públicos foi a re-
pressão sobre os trabalhadores de artesanato, que tiveram seus quiosques de estrutura metálica retira-
dos, mas que lá permanecem, em condições irregulares, sob o medo da fiscalização da prefeitura.

Esse processo marca uma nova etapa na reestruturação da cidade de Londrina, que passou a rede-
finir a forma e o conteúdo do seu centro, o que representaria, segundo Lefebvre (1999), a implosão e a 
explosão, termos utilizados para designar a alteração dos pressupostos da produção dos espaços urbanos 
sob a égide da cidade policêntrica. 

Experiências como essas ganham mais visibilidade e ocorrem com maior frequência em áreas urba-
nas metropolitanas, sobretudo nas que experimentaram significativa obsolescência económica de seus 
centros. Porém, numa cidade como Londrina, esse processo adquire uma dimensão bastante importante, 
pois, por se tratar da área da cidade que concentra, quase unicamente, todos os serviços bancários e os 
espaços públicos usados pela população de menor poder aquisitivo, termina por representar uma nega-
ção da cidade a um número considerável de pessoas. Representa a imposição de um modelo excludente 
de produção do espaço, que tenta impedir a frequência para o lazer ou para a geração de renda de 
pessoas que ali vivem há mais de vinte anos (Fotos 3, 4 e 5). A estrutura bem construída ali existente para 
abrigar os trabalhadores foi toda retirada, sendo que eles agora estão trabalhando sob o risco de terem 
suas mercadorias confiscadas. A mesma situação se coloca para os vendedores ambulantes de alimentos 
que, com a retirada dos quiosques de lanchonetes e restaurantes, se instalaram na área para dar conta 
da demanda de alimentos no Calçadão, e também trabalham na clandestinidade.
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Foto 3. Área de ocupação dos trabalhadores do artesanato – 2012.
Autor: William Ribeiro da Silva. Setembro de 2012.

Foto 4. Cartaz de protesto do trabalhador “Pica-Pau”, que teve seu material de trabalho apreendido pelos fiscais da 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). Usa a frase: “não atrapalho, só trabalho”.
Autor: William Ribeiro da Silva. Setembro de 2012.
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Foto 5. Vendedores ambulantes de alimentos – Calçadão de Londrina, 2012.
Autor: William Ribeiro da Silva, setembro de 2012.

Dessa forma, o processo de gentrificação do centro de Londrina inicia sua operacionalização e vai 
conquistando os territórios da população mais pobre para construir uma paisagem “desodorizada”, de 
maior beleza visual, mas com um conteúdo social diminuído e com forte imposição das novas regras de 
uso desse espaço público.

4. Considerações finais

A discussão sobre a nova vida do velho centro da cidade de Londrina é reveladora da dinâmica 
acelerada dos processos espaciais por que passam as cidades contemporâneas, experimentando rápidas 
transformações que determinam os usos e alteram a estrutura que compõe a divisão social do traba-
lho urbano. O centro de Londrina, conforme demonstrado, já representou as noções de progresso e 
prosperidade, enquanto paradigma de cidade monocêntrica; passou por um período de obsolescência 
económica durante o auge do movimento de descentralização e de fragmentação do tecido urbano; e é 
retomado, neste ano, dando espaço a processos de gentrificação, como resultado de medidas tomadas 
por agentes económicos, por meio da intervenção pública, visando à continuidade da valorização da 
terra urbana e da rentabilidade e recuperação dos investimentos em capitais fixos cristalizados no velho 
centro. 

Neste texto de síntese, portanto, buscou-se a apresentação, em linhas gerais, dos três momentos 
distintos do centro da cidade de Londrina, por meio de uma breve retrospectiva histórica da cidade mo-
nocêntrica, da descrição do movimento de descentralização, bem como dos processos contemporâneos 
que significariam a nova vida, mas que na verdade restringem a vida espontânea, conforme apontada 
por Jacobs (2011 [1961]), e dificultam a consolidação do direito à cidade.

Viver a cidade, para os mais abastados, passou a ser frequentar os shopping centers ou optar pela 
habitação em loteamentos e condomínios fechados. Se aos mais pobres, a vivência do centro ainda cons-
tituía seu cotidiano, algumas das medidas adotadas na obra de “requalificação”, conforme o apontado, 
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deixam dúvidas sobre a futura manutenção do centro como espaço público, em seu sentido mais amplo, 
não estando descartada a possibilidade de vir a se tornar uma área bastante seletiva, com base em pa-
drões socioeconómicos. Teria, então, a população mais pobre de ficar restrita à periferia das cidades? 
Deixaria de ser realizada com naturalidade a convivência entre pessoas de diferentes estratos sociais nos 
espaços públicos do centro da cidade, como o tradicional Calçadão de Londrina? Seria possível considerar 
um processo de gentrificação numa cidade com pouco mais de 70 anos? Estariam até mesmo as áreas 
não metropolitanas, de estruturação e escalas reduzidas, obrigatoriamente sujeitas à policentralidade, 
acompanhada da fragmentação do tecido urbano? Ficaria, enfim, o direito à cidade reduzido ao direito 
ao consumo?
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Velha Marabá: mudanças e permanências no centro histórico de uma cidade média  
da amazônia brasileira

Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr.106

Michel de Melo Lima107

Débora Aquino Nunes108

1. Introdução

Com uma população hoje próxima de duzentos mil habitantes109, Marabá torna-se, na sua forma e 

no seu conteúdo espacial, uma cidade média representativa da Amazônia oriental brasileira, posto que 

sintetiza, na sua estrutura urbana, múltiplos processos que se fazem presentes no espaço amazônico 

contemporâneo, sem, contudo, deixar de revelar permanências da cidade tradicional do passado. 

Nesta análise110, procuraremos empreender uma discussão referente a essa dialética- o que se trans-

forma e o que permanece -, enfatizando conteúdos e formas socioespaciais encontrados na área central 

de Marabá a partir da relação cidade-rio. Mais precisamente, o estudo voltar-se-á para um dos seus nú-

cleos111, a Velha Marabá, também conhecida como Marabá Pioneira, onde surgiu o pequeno aglomerado 

populacional que deu origem à cidade112, na confluência dos rios Tocantins e Itacaiúnas, definindo a sua 

gênese ribeirinha.

O foco de discussão recairá, portanto, na forma e no conteúdo ribeirinho dessa cidade, especial-

mente de seu centro histórico, de maneira a estabelecer uma compreensão sobre as mudanças e as per-

106  Professor Associado IV do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Universidade Federal do Pará (UFPA). Bolsista de 
Produtividade em Pesquisa Nível 2 do Conselho Na cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

107  Geógrafo, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e 
bolsista da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

108  Graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal do Pará. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (PIBIC) do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)/Universidade Federal do Pará 
(UFPA).

109  Segundo dados do último Censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população da cidade 
de Marabá é de 186.270 habitantes.

110  O presente trabalho contou com o apoio financeiro do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico), uma entidade do governo brasileiro voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico, através dos projetos de pesquisa 
“Cidades médias na Amazônia: novos agentes económicos e novas centralidades urbano-regionais no Sudeste Paraense”, “Cidades 
médias e reordenamento territorial na Amazônia: da centralidade económica à centralidade política sub-regional” e “Cidades da/
na floresta: horizontalidades e verticalidades na produção social do espaço e nas políticas de desenvolvimento urbano e regional 
na Amazônia”.

111  Três núcleos principais (Velha Marabá, Nova Marabá e Cidade Nova) e dois secundários (São Félix e Morada Nova) formam 
a estrutura urbana atual de Marabá, revelando uma cidade média multinucleada e, em alguns casos (Morada Nova), descontínua; 
configuração pouco comum às cidades médias brasileiras.

112  A origem de Marabá é reconhecida oficialmente a partir da formação do burgo agrícola do Itacaiúnas. É, assim, atribuída 
a remanescentes de lutas políticas ocorridas no norte de Goiás (atual Estado do Tocantins),os quais passaram a ocupar as terras 
que hoje constituem o Sudeste Paraense, onde a cidade está localizada. Em 7 de julho de 1898, foi fundado, por Francisco Coelho, 
o aglomerado populacional de Marabá, nome dado a um conjunto de barracões então construídos na confluência dos dois rios 
(Velho, 1972).
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manências da cidade ribeirinha na Amazônia, a partir daquilo que se tem reconhecido como sua área 
central.

Elementos importantes na estrutura dos núcleos urbanos ribeirinhos da Amazônia, seus centros 
históricos tendem a espelhar padrões diferenciados de cidade e de urbano, os quais revelam a inserção 
dos lugares em processos originados em escalas mais amplas do espaço. Convém destacar desde já que 
os núcleos centrais dessas cidades originariamente ribeirinhas, onde se desenvolve uma pluralidade de 
atividades, nem de longe fazem lembrar os Centrals Business Districts (CBDs) de outras cidades espalha-
das pelo mundo.

No contexto espacial desse setor em cidades da Amazônia brasileira, destaque deve ser conferido aos 
pequenos portos, por onde a cidade em grande parte se comunica. Neles, e a partir deles, a cidade parece 
desdobrar não apenas suas relações, como também seu traçado urbano (Trindade Jr.; Silva; Amaral, 2008). 
Há, assim, uma relação muito estreita entre os objetos espaciais que compõem as paisagens das áreas cen-
trais dessas cidades e os contextos históricos dos quais eles são produtos, senão nas formas arquitetônicas 
propriamente ditas, em grande parte, no traçado e nas vivências urbanas nelas presentes.

Essa materialização se expressa desde a introdução de relações ancoradas no capital mercantil na 
região, que definiram as primeiras funcionalidades dos povoamentos à beira dos rios. Nestes, os núcleos 
centrais sempre se apresentaram como expressões intraurbanas de processos que marcaram a formação 
socioespacial da região durante a colonização portuguesa, assim como sob a influência da economia 
gomífera113 e de outros produtos extrativistas, como a castanha-do-pará114. 

Mais recentemente, as novas tendências de desenvolvimento regional e local passaram a definir, 
igualmente, mudanças socioespaciais que demonstram os rebatimentos de processos mais gerais na or-
ganização intraurbana dessas cidades, como a política de incentivos fiscais, voltada para a integração 
regional e implantada desde os anos de 1960. Em todas essas situações, trata-se de sistemas de objetos 
(Santos, 1994) que, por meio de um inventário de formas geográficas existentes ou documentadas, per-
mitem reconhecer e compreender a complexidade de usos e práticas socioespaciais desenvolvidos em 
diversas cidades amazônicas. 

Importante é ressaltar que as mudanças mais recentes no atual arranjo espacial das áreas centrais 
de cidades ribeirinhas encontram resistências para a sua efetivação, sobretudo pela permanência de 
conteúdos já estabelecidos, o que constitui, muitas vezes,uma forma de contradição entre o espaço que 
se concebe e aquele que demarca vivências cotidianas (Lefèbvre, 1974), especialmente quando estas 
tendem a ser substituídas por usos voltados para o lazer e para o turismo, a exemplo do que acontece 
em Marabá. 

2. Da Velha Marabá à cidade tripartite e multinucleada

Três principais configurações espaciais da cidade de Marabá revelam momentos históricos diferentes 
do processo de produção de seu espaço, conferindo também sentido diferenciado ao seu centro históri-

113  Na região de Marabá, desde o século XIX, praticavam-se atividades voltadas para a agricultura de subsistência, bem como 
se iniciavam a criação de gado e o extrativismo do fruto da castanha, que era usada na alimentação dos colonos e dos animais. 
Nesse momento, prosseguiam as expedições na área em busca dos campos cultiváveis, investidas que resultaram na descoberta 
do caucho, no rio Itacaiúnas, um produto similar à borracha, e que, em conjunto com esta, alteraria a organização produtiva do 
burgo ali existente, que passaria a ser pautada na extração e comercialização desse produto, levando à sua desagregação (Velho, 
1972; Emmi, 1999). 

114  A castanha-do-pará é uma árvore de grande porte que atinge frequentemente 50 metros de altura e diâmetro superior 
a 2 metros. Seu fruto, denominado ouriço, pode ser encontrado no médio Tocantins. Sua ocasião de safra coincide com o inverno 
amazônico, um tempo de chuva que contribui para a queda do ouriço (castanha) e para a navegação, pois nesse período, os iga-
rapés enchem, e os trechos mais perigosos do Tocantins, devido à existência de pedras e corredeiras, tornam-se mais facilmente 
transitáveis do que no verão. (Velho, 1972).
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co, a Velha Marabá. São elas: a “cidade dos notáveis”, a “cidade do urbanismo rural oficial” e a “cidade 
económica corporativa” (Trindade Jr. et alii, 2012). 

A primeira delas refere-se principalmente ao momento inicial, que definiu a constituição do núcleo 
histórico, ou da Velha Marabá, quando a produção extrativa da borracha e da castanha-do-pará foi 
responsável pela formação de suas primeiras ruas e do traçado urbano mais antigo, notadamente na 
primeira metade do século XX115, criando uma base socioespacial que viabilizou, em grande parte, a ex-
ploração extrativista do entorno e de comércios e serviços na própria cidade116.

O sistema produtivo básico que afirmou a consolidação do núcleo urbano na primeira metade do 
século XX estava pautado na livre exploração da castanha-do-pará, que, seguindo a mesma linha da 
exploração da borracha em momento anterior, eapós a queda da demanda deste produto, tornou-se de 
grande importância para a sub-região. Por volta de 1919, toda a infraestrutura que havia sido montada 
na época da borracha foi transferida para a exploração da castanha, sendo mantidas as relações de tra-
balho baseadas no sistema de aviamento117.Essa forma de exploração dos castanhais, que inicialmente 
era livre, perdurou até meados dos anos 1920 (Velho, 1972). 

Assim, o comércio da castanha e de diversos outros produtos que abasteciam os castanheiros, fazia 
com que Marabá concentrasse grande parte da população da sub-região (VELHO, 1972), tornando-se, a 
partir do final da década de 1920, a maior exportadora de castanha do Estado do Pará (Emmi, 1999). Por 
outro lado, a tradição pecuarista dos primeiros momentos do povoamento também não havia desapare-
cido por completo, pois nos próprios castanhais existiam pastos artificiais onde se criavam animais para 
transporte e consumo próprio (Velho, 1972).

A partir de meados dos anos 1920, por iniciativa do governo estadual,ocorre a passagem do sistema 
de castanhais livres para um sistema de arrendamento a título precário para terceiros, fato que inaugura 
uma nova fase de exploração da castanha, cuja principal característica passou a ser a concentração de 
terras (Velho, 1972). No final dos anosde 1930 e na década de 1940, começaram a se desenvolver em 
Marabá atividades mineradoras ligadas à extração de cristal de rocha e diamantes (Emmi, 1999), que se 
tornaram complementares à atividade extrativa da castanha, contribuindo, também, para a fixação de 
mão de obra na sub-região do Sudeste Paraense (Velho, 1972).

Até meados de 1930, Marabá não passava de um acampamento de arrendatários de castanhais, 
de comerciantes e de catadores de castanha. Contava com 460 casas (a maioria de palha), e não havia 
cais, hotéis, água encanada, arborização das ruas, estradas, clubes etc., restando como diversão apenas 
os pequenos bares e a prostituição, cada vez mais disseminado sem seus espaços beira-rio (Paternostro 
apud Mattos, 1996). 

115 A Marabá deste período apresentava aspecto urbano miserável, característica que contrastava com a riqueza gerada pela 
borracha, mas sua importância crescente fez com que, posteriormente, mais afastadas da beira-rio, surgissem casas melhores e 
aos poucos se configurasse uma pequena cidade, conforme destaca Velho (1972). O mesmo autor enfatiza que o interesse pelo 
caucho também trouxe imigrantes de diversas localidades do Brasil (Maranhão, norte de Goiás, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia etc.). Por esse motivo, a figura do comerciante ganha muita importância, o que se confirma com a elevação de Marabá à 
categoria de município, em 27 de fevereiro de 1913, desmembrando-se de São João do Araguaia, um processo que envolveu a 
participação de comerciantes locais e da maçonaria, representantes ativos nas reivindicações ligadas à emancipação. (Velho, 1972; 
Emmi, 1999). 

116  A circulação e a comunicação por meio dos rios viabilizaram a localização dos caucheiros no encontro do Tocantins com o 
Itacaiúnas, o que fez com que se dirigissem para esse ponto os comerciantes responsáveis por fornecer as mercadorias necessárias 
à produção extrativa, e que lá fixaram seus barracões (Emmi, 1999).

117  Sistema responsável por colocar os coletores, agricultores e trabalhadores de um modo geralem dependência direta em 
relação aos comerciantes, intermediários e proprietários de terra. Estes últimos assumiam a responsabilidade de oferecer instru-
mentos de produção e elementos materiais de sobrevivência ao trabalhador, endividando-os antecipadamente e sujeitando-os a 
uma situação contínua e de difícil solução em face da forma de exploração do trabalho, submetida à lógica do capital comercial, 
uma vez que os bens previamente fornecidos dificilmente conseguiam ser pagos com o montante da produção do trabalhador no 
período.
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No período de 1920-1947, ocorreu a expansão da cidade e a ocupação do espaço da orla fluvial, 
formando-se o aglomerado que daria origem ao atual bairro Centro e, a partir de 1947, até 1954, o bair-
ro Santa Rosa (Marabá, 2008), ambos na atual Velha Marabá. Outro momento de grande importância 
para a história da cidade decorre da promulgação da Lei nº 913, de 4 de dezembro de 1954, quando 
são introduzidas importantes modificações no sistema de arrendamento de terras devolutas do estado, 
utilizadas para a exploração de indústrias extrativas. Por meio dessa lei,ficava praticamente assegurado 
o direito de renovação da posse da terra arrendada. Em razão disso, começaram a se realizar diversos in-
vestimentos que trouxeram para a região novos arranjos espaciais, como aqueles decorrentes das frentes 
pecuaristas e da abertura de estradas (Velho, 1972). 

A segunda fase de configuração da cidade resulta da inserção de Marabá no processo de coloniza-
ção agrária e de expansão de frentes económicas diversas, promovido pelo governo federal, que propôs 
a implantação, ao longo de rodovias como a Transamazônica, do modelo de “urbanismo rural”, no qual 
Marabá apresentava-se como “rurópolis”, o nível hierárquico mais alto da rede de cidades proposta, 
acima das “agrópolis”, de nível intermediário, e das “agrovilas”, o nível mais baixo.

Nesse período há uma nova tendência de ordenamento espacial favorecida por incentivos fiscais e 
a criação da infraestrutura necessária para as empresas desenvolverem suas atividades, assim como pela 
abertura de rodovias, consideradas os novos eixos de penetração regional.Ganham destaque, então, na 
sub-região do Sudeste do Pará, além da construção da estrada pioneira que passou a ligaro Nordeste à 
Amazônia, a BR-230, chamada Transamazônica (Velho, 1972), a construção da PA-150 e o surgimento da 
BR-222 (antiga PA-70), que ligou a rodovia Belém-Brasília à cidade de Marabá.

A criação dessas vias, mesmo em precárias condições de infraestrutura, permitiuo desenvolvimento do 
tráfego rodoviário, a chegada de ônibus interurbanosa Marabá (Emmi, 1999) e o adensamento populacio-
nal do Sudeste Paraense (Mattos, 1996). É um período que demarca a presença de uma temporalidade da 
rodovia em detrimento da ribeirinha, ainda hoje presente na Velha Marabá.É o momento também quan-
do, nessa sub-região, são iniciados estudos sobre o seu potencial mineral, levando a descobertas como a 
da rica província mineral que ficou conhecida como Serra das Primeiras Descobertas Carajás118 (Emi, 1999), 
cujo minério passou a ser explorado pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) (Mattos, 1996). 

Outro fator de grande importância foi a inauguração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, em meados 
da década de 1980, que passou a dar suporte energético à implantação de grandes projetos na região. 
Esse importante empreendimento levou ao represamento do rio Tocantins e à formação de um grande 
lago à jusante, inundando parte dos municípios de Tucuruí e Itupiranga, além de atingir castanhais, áre-
as indígenas, trechos da rodovia Transamazônica e garimpos (Mattos, 1996).

Nesse momento, processos diferenciados de apropriação dos recursos naturais induziram a con-
flitos locais, resultantes da penetração de um novo poder económico, apoiado pelo Estado Nacional 
em conjunto com as elites tradicionais, que tinham por base de sustentação a propriedade privada da 
terra. Isso porque a economia passou a se diversificar (mineração industrial, pequena produção agrícola 
de proprietários autônomos – colonos -, pecuária, construção civil etc.), conseguindo transpor o quase 
exclusivismo da atividade castanheira. Assim, agentes externos, como multinacionais, grandes bancos 
nacionais e mesmo a Companhia Vale do Rio Doce, acabaram por fazer prevalecer seus interesses nessa 
sub-região (Emmi, 1999).

Quanto às transformações no espaço intraurbano marabaense, visando à implantação do Programa 
de Integração Nacional (PIN), o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SHERFHAU), vinculado ao 

118  Para o transporte do minério da Serra dos Carajás até o litoral, onde é embarcado para outros países, a CVRD construiu a 
Estrada de Ferro Carajás. Essa estrada entrou em funcionamento em meados da década de 1980, transportando minério de ferro 
e cargas, em 85 quilômetros de extensão. No trajeto, a ferrovia atravessa o rio Tocantins, na altura de São Félix, um núcleo de 
Marabá, onde foi construída uma ponte rodoferroviária (Mattos, 1996).
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Ministério do Interior, elaborou um Plano Diretor Urbano para Marabá, que previa a ocupação de uma 
nova área pelos moradores atingidos pelas enchentes anuais do Tocantins e do Itacaiúnas (Almeida, 
2002). O objetivo maior, no entanto, era não só criar moradias para abrigar parte da corrente migratória 
gerada pela exploração do ouro do garimpo de Serra Pelada (Almeida, 2002), bem como constituir espa-
ço de apoio aos grandes projetos e frentes de expansão que estavam em desenvolvimento na região.Esse 
processo induziu o crescimento de Marabá e a formação de outro núcleo, a Nova Marabá.

O modelo urbanístico do novo núcleo teria como traçado o formato de uma castanheira, de modo 
que os troncos seriam os eixos viários e periféricos, os galhos seriam o sistema viário principal de pene-
tração, e as folhas, as superquadras, cada uma com um número variado de quadras e lotes. É importante 
ressaltar que tal projeto não obteve o efeito esperado, já que grande parte da população da Velha Ma-
rabá não desocupou sua área de origem, uma vez que isso significava mudanças radicais, como morar 
longe dos rios, onde não havia rede de abastecimento de água e de energia elétrica, bem como ser obri-
gado a grandes deslocamentos cotidianos para chegar ao emprego, à escola e ao lazer (Almeida, 2002), 
que estavam concentrados na Velha Marabá.

O novo núcleo não descartou a ocupação da orla fluvial do Tocantins, mas não com a mesma inten-
sidade de interação da Velha Marabá. Setores como as Folhas 6, 7 e 8 formaram-se nas proximidades 
daquele rio (Marabá, 2009), em cuja margem esquerda também foi inaugurado, no ano de 1976, o porto 
de Marabá119. 

Do ponto de vista administrativo oficial, o poder centralizador do Estado Nacional também fragili-
zou o poder local, quando tomou como medidas: criar áreas de prioridade para fins de reforma agrária 
ao longo das rodovias, declarar indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional terras devo-
lutas situadas na faixa de 100 quilômetros de largura de cada lado dos eixos das rodovias (Emmi, 1999), 
transformar o município de Marabá em área de segurança nacional, com prefeitos nomeados pelo go-
verno do estado, passando por aprovação do Conselho de Segurança Nacional (Mattos, 1996).

Na década de 1980, também ocorreram fatos que desempenharam papelimportante na formação 
atual da cidade, como a inauguração da ponte sobre o rio Itacaiúnas, o desmembramento de parte do 
território de Marabá para formar novos municípios e a instalação de indústrias siderúrgicas, com o obje-
tivo de produzir ferro gusa, o que levaria, posteriormente, à instalação do Distrito Industrial na cidade 
e ao incremento da população do município, que passou a se concentrar principalmente em sua área 
urbana (Mattos, 1996). 

A Nova Marabá, que passou a crescer de forma mais espontânea, não chegou a anular a importân-
cia do antigo centro urbano localizado na Velha Marabá, ainda que tenha sido impactada pelas novas 
formas de circulação que articulavam a cidade com a sub-região do Sudeste Paraense. Prova disso, hoje, 
é que os dois terminais rodoviários e também a estação ferroviária, surgidos a partir da política de inte-
gração regional,estão localizados no novo núcleo.

É nessa época que se constituiu também a Cidade Nova, o terceiro dos três núcleos que configu-
ram a estrutura tripartite de Marabá (Becker, 1990). Apresentando um crescimento mais espontâneo, 
dinamiza-se atualmente pelo movimento do aeroporto ali situado, pela circulação rodoviária, pela pre-
sença de instituições e órgãos estatais, de assentamentos e loteamentos residenciais e, principalmente, 
pela difusão de comércio e serviços, responsáveis por definir outra centralidade no contexto da Marabá 
multinucleada.

119  A estrutura do cais foi construída com verbas do Programa de Integração Nacional (PIN) para dar apoio à rodovia Tran-
samazônica. Desde a sua inauguração, a movimentação de carga no porto era inexpressiva, devido à inadequada localização e à 
existência, nas suas imediações, de diversos terminais privados. Atualmente, o Porto está sob contrato de cessão de direito real 
de uso não oneroso firmado com o Ministério da Defesa, por intermédio do Comando Militar da Amazônia (8ª RM) (Companhia 
Docas do Pará, 2009).
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Para além desses três núcleos, dois outros de menor importância, do ponto de vista das atividades 

terciárias, também se formaram – São Félix e Morada Nova –, tornando ainda mais complexa a estrutura 

urbana e redimensionando os problemas já existentes (Quadro 1).

Quadro 1. Marabá: principais usos e problemas urbanos segundo a subdivisão por núcleo

Núcleos Principais Usos Principais Problemas 

VELHA MARABÁ

Residencial, institucional, 
serviços e concentração de usos 
(principalmente na orla) ligados 
ao lazer, ao entretenimento, a 
alimentação (casas noturnas, bares 
e lanchonetes) e ao comércio 
varejista.

Área vulnerável a enchentes por conta de sua localização 
(desembocadura de dois rios, Tocantins e Itacaiúnas); carência 
de saneamento básico (esgoto e dejetos despejados no rio); 
infraestrutura precária de moradias da população de menor poder 
aquisitivo; exclusão social intensificada devido à valorização da orla; 
substituição de equipamentos urbanos existentes por outros voltados 
para o turismo; aumento da concentração de casas de prostituição; 
especulação imobiliária.

NOVA MARABÁ

Residencial, institucional, serviços 
e comercial (comércio de grande 
porte: concessionária de veículos, 
postos de gasolina, oficinas 
mecânicas para veículos pesados) e 
de serviços.

Sistema viário de transito rápido e dispendioso devido à largura 
das vias de ligação entre as folhas e àurbanização lenta pela qual o 
interior de cada folha passou; descontinuidade de infraestrutura do 
núcleo; desenho urbano que privilegia os veículos em detrimento dos 
pedestres.

CIDADE NOVA
Residencial e comercial (centros 
comerciais localizados ao longo da 
Rodovia Transamazônica).

Presença de extensos vazios urbanos; precariedade de infraestrutura 
de saneamento básico (elevados índices de hanseníase); altos padrões 
de segregação expressos na ocupação dos lotes (os melhores e mais 
próximos da Rodovia Transamazônica são controlados pelo setor 
privado).

SÃO FÉLIX
Residencial (moradias de baixa 
renda que se instalaram através de 
ocupações espontâneas e dirigidas).

Precárias infraestruturas de habitação (palafitas na margem do rio); 
alguns lotes não possuem regularização fundiária (são Félix II) ou 
estão em vias de regularização (São Félix III).

MORADA NOVA Residencial e comercial.
Carências de infraestrutura, de equipamentos de saúde e de 
saneamento básico.

Fonte: Marabá (2006)

É com essa estrutura que hoje a cidade assume cada vez mais um perfil de “cidade económica” 

(Santos, 1993), definindo agora a terceira fase de produção do espaço urbano, haja vista a sua forte re-

lação com os novos agentes económicos nela instalados, que a articulam, cada vez mais, a outras escalas 

geográficas (nacionais e globais), com destaque para a presença mais forte de médios empreendimen-

tos, como aqueles ligados à produção frigorífica, e de grandes corporações envolvidas com a produção 

siderúrgica. Destas, destacamos o papel da Companhia Vale do Rio Doceou simplesmente a “Vale”, que 

se dedica à exploração do ferro na Serra de Carajás, situada no município de Parauapebas, na sub-região 

de influência de Marabá.

Não obstante a ocupaçãodos novos núcleos formados, a densificação da Velha Marabá continuaria, 

a partir da década de 1990, com a consolidação do bairro Santa Rita, uma área de ocupação mais re-

cente, em contato com o rio (Marabá, 2006). Por outro lado, na década de 2000, foram entregues obras 

de infraestrutura portuária e de proteção das margens do Tocantins, uma intervenção que reafirmou a 

presença de novos conteúdos no espaço e impactou aqueles já existentes na Velha Marabá. Dessa forma, 

qual tem sido hoje o papel da Velha Marabá no conjunto da estrutura urbana dessa cidade complexa e 

multinucleada, que, no passado, dependente primordialmente da circulação fluvial, definiu a base de 

estruturação de antigas oligarquias extrativistas?
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3. Entre mudanças, a força das permanências na Velha Marabá

A espacialização do tipo de atividades e de serviços no espaço urbano expressa a divisão económica 

do espaço entre os núcleos que compõem a estrutura da cidade multinucleada. Nesse sentido, se as lojas 

comerciais parecem estar distribuídas pelos três núcleos principais (Tabela 01), as atividades com maior 

especialização passam, cada vez mais, a se dirigir para os novos núcleos (Nova Marabá e Cidade Nova), 

como é o caso daquelas relacionadas à prestação de serviços de saúde (Tabela 2).

Tabela 1. Marabá: principais magazines e lojas de departamentos

Núcleos Urbanos

Magazines e Lojas de Departamentos

Leolar Liliani
Armazém 
Paraíba

City Lar Esplanada Renovar Jovilar Lojas Centro

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Velha Marabá 02 13,3 01 33,3 02 33,3 01 33,3 01 100 01 100 01 100 01 33,3

Nova Marabá 05 33,3 - - 01 16,7 01 33,3 - - - - - - - -

Cidade Nova 06 40 02 66,7 02 33,3 01 33,3 - - - - - - 02 66,7

São Félix 01 6,7 - - - - - - - - - - - - - -

Morada Nova 01 6,7 - - 01 16,7 - - - - - - - - - -

Total 15 100 03 100 06 100 03 100 01 100 01 100 01 100 03 100

Fonte: Trabalho de Campo, jan. 2010.Elaboração: Márcio Douglas Brito Amaral e Marcos Alexandre Pimentel da Silva.

Tabela 2. Marabá: serviços especializados de saúde por núcleos

Serviços Especializados

Núcleos Urbanos

Marabá 
Pioneira

Nova Marabá Cidade Nova São Félix Morada Nova Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Clínicas especializadas 16 14,7 37 33,9 56 51,4 - - - - 109 100

Laboratórios 05 25 07 35 08 40 - - - - 20 100

Lojas de equipamentos hospitalares - - 01 50 01 50 - - - - 02 100

Consultórios odontológicos 28 23,1 42 34,7 51 42,2 - - - - 121 100

Ambulatórios - - 03 100 - - - - - - 03 100

Unidades de serviços especializados - - 01 50 01 50 - - - - 02 100

Consultórios médicos especializados 02 10,53 14 73,68 03 15,79 - - - 19 100

Distribuidora de medicamentos 02 14,3 08 57,1 04 28,6 - - - - 14 100

Total 51 18,8 99 36,5 121 44,7 - - - - 271 100

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010. Elaboração: Márcio Douglas Brito Amaral e Marcos Alexandre Pimentel da Silva.

Se a Velha Marabá surge da circulação fluvial, sua atual configuração parece revelar conflitos e con-

frontos entre o que muda e o que permanece. Como outras cidades amazônicas, enfrenta hoje o embate 

entre uma cidade do presente e uma cidade do passado. De qualquer forma, as práticas do passado 

ainda podem ser percebidas a partir de atividades diárias relacionadas ao rio,que configuram espaços de 

vivência ribeirinha, conforme cartografado no Mapa 1.

A temporalidade ribeirinha normalmente está assentada no valor de uso do espaço e constitui um 

tempo cujas relações configuram modos de vida que se manifestam nas mais diversas relações cotidianas 

materializadas em consonância com otempo do rio. São expressas em espaços que se transformam em 

verdadeiros pontos de encontros da população, sempre próximos às águas: lugar de sociabilidades mais 
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orgânicas e de um tempo lento, de relações mais diretas, permeadas por laços de parentesco e de ami-

zade (Malheiro; Trindade Jr., 2009).

Figura 1. Marabá: espaços de vivência ribeirinha
Elaborado por Débora Aquino Nunes a partir de levantamento de campo realizado em outubro de 2010.
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No espaço urbano da cidade de Marabá, essa temporalidade se faz presente de forma significativa 

na faixa de orla da cidade, já que, como dito anteriormente, esse espaço tem sua gênese associada aos 

principais corpos hídricos que banham a cidade. Por sua vez, a temporalidade da rodovia implica relações 

que configuram um modo de vida demarcado por um ritmo mais rápido, de economia mais dinâmica, 

caracterizada por uma racionalidade mais mercadológica, que influencia diretamente os diversos agen-

tes que compõem o espaço da cidade, já que é por essa via, de modo geral,que os mais diversos fluxos 

da produção realizam-se com maior intensidade. 

As temporalidades do rio parecem situar-se notadamente no circuito inferior da economia urbana 

(Santos, 1979), relacionado à prestação de serviços e transportes em pequenos barcos, que comunicam a 

cidade com o entorno, assim como à vida cotidiana de pescadores, que extraem do rio seus recursos de 

sobrevivência, e à de moradores de bairros próximos ao Tocantins e ao Itacaiúnas, como Francisco Coelho 

(Cabelo Seco120), Centro, Santa Rosa e Santa Rita, todos na Velha Marabá, que utilizam as águas daqueles 

rios para atividades de uso doméstico, de lazer etc. Portanto, é na Velha Marabá que a interação do rio 

com a cidade se faz mais presente, onde, de uma forma ou de outra, realiza-se um contato direto entre 

os dois (Lima, 2010).O espaço de orla fluvial do bairro Francisco Coelho, por exemplo, apresenta usos de 

caráter predominantemente residencial e uma diversidade de práticas ligadas ao lazer e à utilização do 

rio como fonte de recursos, ainda que a infraestrutura existente não seja adequada. A faixa de orla dos 

bairros Centro e Santa Rosa, por sua vez, é dotada de uma infraestrutura melhor, já que lá se encontram 

equipamentos urbanos como o cais de arrimo, o calçadão, os trapiches e as diversas rampas que servem 

de atracadouro para pequenas embarcações, assim como a Praça São Félix de Valois, onde a circulação 

de pessoas e o lazer são intensos.

No bairro Centro, além de residências, comércios e pequenas indústrias, também é relevante a pre-

sença de agentes do circuito inferior da economia urbana (Santos, 1979), com destaque para os vendedo-

res de bebidas e produtos importados (bolsas, chapéus, brinquedos etc.), que trafegam pela orla, e para 

os barqueiros, agentes que por uma pequena quantia em dinheiro, realizam o transporte de pessoas 

pelo rio.Ainda na faixa de orla desse mesmo bairro, em contato com o rio Itacaiúnas, verifica-se uma 

paisagem menos marcada por novos ritmos, de uso predominantemente residencial, sugerindo também 

um tempo mais lento, que difere bastante da faixa de orla do rio Tocantins.

No bairro Santa Rosa, embora se destaquem práticas voltadas para o lazer e para arealização de 

atividades lúdicas, prevalece o uso de caráter residencial, mas são encontrados também comércios de 

menor porte, dedicados à venda de produtos diversos (bebidas, lanches,farinha, arroz, feijão, peixe seco 

etc.). A orla do bairro Santa Rita, além de também contar com um ambiente menos sofisticado, difere 

significativamente dos demais, pois juntamente com o rio, mantém contato direto com o eixo rodoviário 

da Avenida Transmangueira. 

O Quadro 02 é uma tentativa de demonstrar de forma sintética a relevância do rio e da orla fluvial 

na produção e reprodução social da população de vários espaços de vivência ribeirinha em Marabá, 

notadamente da Velha Marabá, com base em entrevistas realizadas e em relatos de vida colhidos com a 

população local.

120  Há várias versões para a denominação desse antigo bairro da Velha Marabá. Alguns relatos a atribuem a seus primeiros 
habitantes e à presença de lavadeiras de roupa que tinhamos cabelos ressecados devido à exposição ao sol. Outra versão relaciona-
a ao fato de abrigar o meretrício, cujas prostitutas, em sua maioria, tinham a mesma característica (Projeto Nova Cartografia Social 
da Amazônia, 2007). Uma terceira versão sugere ainda a predominância da população negra no bairro, desde a sua origem (Pará, 
S/D).
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Quadro 2. Marabá: relevância do rio e da orla fluvial para a população local

Dimensão Relevância

Recurso

•	 	“O meu modo de pescar é esse, eu passo semana, 15, 20, 30, já passei até 40 dias sem vim pra casa, pescando. Só 
dentro do rio (...), pesca de tarrafa, de malhadeira, de anzol, de arpão, de tudo eu pesco. Aí esse é meu modo 
de trabalhar (...), sem o rio eu não sei de que eu vou viver” (Pescador 01, 40 anos, morador de Santa Rita).

•	 	“Trabalhamos um pouco com tecidos, e depois nós adaptamos o nosso ramo de negócio para o ponto. Que 
como nós trabalhamos aqui na beira do rio, passamos a trabalhar com artigos de caça e pesca, porque ficava 
mais próximo aos pescadores” (Comerciante, 63 anos, morador do bairro Centro).

Circulação

•	  “Nós trazia as mercadorias era de barco. A gente carregava de Imperatriz e vem aí nos motor pra cá pra Marabá. 
Eu não aguento ficar parado. Eu vou, ando de barco por aí, eu carrego mercadoria de Imperatriz pra cá, que 
aqui tudo é cachoeira. Eu conheço tudo aqui. A vida hoje balança, depois que o cara fica velho. Mas tá bom, eu 
gosto, pra mim tá bom” (Pescador 05, 66 anos, morador do bairro Francisco Coelho).

•	 	“Comecei a trabalhar na sobrevivência mesmo, pra manter a família sendo ‘freteiro’ de barco nos rios, levando 
mantimento pra aquelas fazendas. Inclusive, teve uma época que eu, na exploração das Serras do Carajás, eu 
transportava o querosene para os helicópteros. Quando foi pra explorar aquela Serra dos Carajás não tinha 
estrada (...). Pra ir pra Serra dos Carajás levar esses mantimentos, essas coisas, ia de barco por esse rio Itacaiúnas 
aí, 8, 10, 12 dias, puxando barco naquelas cachoeiras. Corda, eixo, guincho, levando na costa, botando pelo lá 
de cima pra passar o barco. Então, eu sobrevivi mais assim, fazendo frete nesse rio Itacaiúnas, por isso que eu 
te falo que ele é muito importante” (Barqueiro e vendedor de açaí 01, 58 anos, morador do bairro Francisco 
Coelho).

Uso 
Doméstico

•	 	“Quando eu lavava roupa, a rua era até bem alí, eu estendia roupa era aqui, sabe? Botava os varais aqui e 
estendia (...). Meus filhos..., às vezes, quando eu tô com vontade, eu lavo roupa pra eles. Acostumada assim, vivo 
assim” (Dona de casa 02, moradora do bairro Santa Rosa).

•	 	“Eu lavava roupa com a água do rio, buscava água do rio pra beber, buscava água no rio pra lavar louça (...). 
Ainda hoje eu não tenho confiança em poço, e não tenho confiança nessas águas, eu só tenho confiança mesmo 
nas águas que Deus deixou, aquela ali, pra lavar roupa. Eu lavo louça, todo santo dia. Vou de manhã, vou de 
tarde, meio dia eu vou, vou lavar a louça do almoço, de manhã eu torno a juntar a louça do café e tudo e desço 
de novo com a bacia cheia” (Dona de casa 01, 72 anos, moradora do bairro Amapazinho).

Simbólico/
Cultural

•	 	Aí tem uma coisa que ninguém decifrou, né? Eu ia viajando à noite, escuro, no rio é escuro..., rapaz, era eu que 
ia pilotando, foi quando a embarcação, pó-pó-pó fazia, e quando uóó, uóó, balançou, tava com 60 toneladas, 
toda aquela castanha. Meu Deus do céu, também não fiquei apavorado, só cantou de novo, eu sai. Será que foi 
esse buritizeiro? Cadê a copa? Não vi a copa, aí eu fui e pensei, deveria ter sido uma cobra muito grande (Ex-
capitão de barco, 84 anos, morador do bairro Centro).

•	  “Pra mim o rio aqui é a coisa mais importante que eu achei mesmo é o movimento do rio, portanto que eu nasci 
e fui criado aqui e não pretendo sair. É só porque se eu sair daqui eu acho que eu vou pra longe do rio, né? 
Até tomar banho, o dia que eu não venho tomar banho no rio eu acho ruim, lá em casa tem água, tem tudo, 
mas o meu movimento é no rio, banhar, minha relação é essa” (Pescador, 65 anos, morador do bairro Francisco 
Coelho).

Lúdico

•	 	”Hoje eu só faço pescar, viajo com esse pessoal aí de lancha. Minha vida é essa, num fico parado dentro de casa 
não, que adoece. No jeito que a gente vivia nossa vida dentro dessas matas aí, correndo com motor pra cima 
e pra baixo aí, ficar dentro de casa parado num aguenta não, dá uma depressão, fica aguniado” (Pescador, 66 
anos, morador do bairro Francisco Coelho).

•	 	“Quando a enchente vem que chega numa casa ali, os outros daqui ‘bora ajudar fulano!’. Ajuda. (...), vai 
montando na praça, aquele horror de barraca, (...), quando é a noite é aquele festival, todo mundo na praça, aí 
que é animado mesmo. Pessoal fica conversando, outro jogando baralho, outro ouvindo som, bebendo, aí fica 
a noite todinha” (Pescador, 65 anos, morador do bairro Francisco Coelho).

Elaborado por Débora Aquino Nunes, a partir de trabalho de campo realizado nos meses de outubro e novembro de 2010.

Expressam-se, nos fragmentos das trajetórias de vida de vários agentes entrevistados, as experiên-
cias trazidas pelo tempo e as diferentes dimensões materiais e imateriais que permeiam cotidianamente 
a relação cidade-rio nos espaços de vivência ribeirinha, destes que vivem e sobrevivem dentro de uma 
ordem distante e próxima de transformações que se fazem presente na cidade (Nunes, 2011).
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O rio e a orla fluvial são intrinsecamente ligados às práticas sociais dos espaços vividos ribeirinhos 

da Velha Marabá. Porém, tais espaços não são estáticos e isolados, o que significa dizer que mudanças e 

permanências marcam as temporalidades, as estratégias e as espacialidades ligadas à dinâmica e ao uso 

do rio e da natureza, criando metamorfoses na cidade. Nesse sentido, é relevante entender esses espaços 

como resíduos121 que, negados dentro da realidade contraditória de relações capitalistas que marcam 

novas temporalidades na Amazônia, não desaparecem, persistindo no cotidiano em vários momentos 

da vida: no contato sensorial com as coisas, no uso ocultado pela troca, nos afetos e no vivido. Assim, a 

diferença nasce de movimentos que contêm tanto a repetição como a criação (Nasser; Fumagalli, 1996).

Os espaços de vivência ribeirinha, aqui tratados, não estão restritos a pontos cartesianamente de-

limitáveis, pois eles fazem parte de uma totalidade. São mediações entre as ordens próxima e distante, 

que produzem e reproduzem práticas sociais fortemente ligadas à dinâmica da natureza. No propósito 

de compreender essa questão, ainda que parcialmente, sistematizamos no Quadro 03 os diversos ele-

mentos que caracterizam cada espaço de vivência existente na Velha Marabá.

Quadro 3. Velha Marabá: espaços de vivências ribeirinhasna orla dos rios Tocantins e Itacaiúnas

Identificação do 
espaço

Principais elementos identificadores da paisagem Principais usos e funções

Bairro
Cabelo Seco

Pequenas e modestas casas; roupas estendidas em varais; canoas 
e rabetas à beira-rio; cadeiras em frente das casas ao entardecer; 
moradores e pescadores em frente das casas ou nas ruas.

Moradia; atividade portuária 
de pequena escala; lazer no 
rio; uso doméstico da água 
do rio.

Rampa da 
Orla Sebastião 
Miranda 

Rampa com acesso ao rio; tábuas de madeira dentro do rio para 
lavagem de roupas/ louças; canoas, rabetas, jet-skis e casas flutuantes; 
equipamentos de lazer.

Atividade portuária de 
pequena escala; lazer no rio; 
uso doméstico da água do rio.

Porto das Canoinhas

Casas modestas, com portas e janelas abertas para a rua; tábuas de 
madeira dentro do rio para lavagem de roupas/ louças; redes estendidas 
nas salas/varandas das casas; cadeiras em frente das casas; canoas e 
rabetas aportadas à beira-rio; movimento de moradores e pescadores.

Moradia; atividade portuária 
de pequena escala; lazer no 
rio; uso doméstico da água 
do rio.

Espaço Beira-Rio 
da Transmangueira 
(Bairro Santa Rita)

Tábuas de madeira dentro do rio que servem para lavagem de roupas/
louças; acesso de terra ao rio Tocantins; casas modestas em alvenaria.

Uso doméstico da água do 
rio; moradia; lazer no rio.

Rampa do Bairro 
Santa Rosa

Canoas e rabetas aportadas de forma justaposta; abrigo de canoas em 
madeira e palha; refrigeradores para pescados; rampa em alvenaria de 
acesso ao rio; carros e caminhões estacionados; intenso fluxo de pessoas 
paraa compra e venda de pescado; colônia de pescadores Z30.

Comércio do pescado; lazer 
no rio; atividade portuária e 
pesqueira.

Elaborado por Débora Aquino Nunes, a partir de observação sistemática em trabalhos de campo realizados nos meses de outubro 

e novembro de 2010. 

A apropriação dos espaços de vivência ribeirinha é marcada pela diferença e pelo valor de uso, que 

não sucumbiram totalmente às novas relações impostas pelas transformações das frentes de moderni-

zação da agricultura, da pecuária, do extrativismo mineral e vegetal, da indústria e da agroindústria, 

que cada vez mais estão presentes direta e indiretamente na cidade de Marabá, no Sudeste Paraense 

e na Amazônia oriental como um todo.No entanto, esses espaços não são intocáveis. Eles produzem e 

121  As diferenças que não sucumbem à opressão da equivalência são, pois, resíduos, aquilo que não se deixou capturar, apri-
sionar em modelos; representam o novo, o que emerge do movimento dialético de inclusão e exclusão de conteúdos momentane-
amente portadores ou não da diferença (Nasser; Fumagalli, 1996).
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reproduzem o espaço urbano de maneira particular, abrindo um leque de possibilidades, virtualidades e 
necessidades que se inscrevem nos lugares e no modo de vida ribeirinho. 

Os objetos e as práticas sociais que definem a relação cidade-rio se metamorfoseiam e permane-
cem, caracterizando a fração da cidade (morfologia material) e do urbano (morfologia social) (Lefèbvre, 
2001). Assim, mudanças também marcam as práticas e as formas espaciais ligadas à relação cidade-rio da 
Velha Marabá. No Quadro 04 são apresentadas algumas intervenções/obras urbanas realizadas na Velha 
Marabá, notadamente em sua orla fluvial, que permitem reconhecer como o poder público, em suas 
diferentes esferas, vem pensando o espaço de permanência na Amazônia.

Quadro 4. Velha Marabá: intervenções urbanísticas do poder público na orla fluvial

Obra/ano de conclusão Descrição da obra Principais funções e usos Iniciativa

Orla Sebastião 
Miranda/2004

A estrutura da obra está sustentada 
por oito metros de estacas cravadas 
em concreto, avançando em direção 
ao rio, sobre as quais estão assentados 
pilares de altura média de 4,5 metros, 
que servem de base a uma laje de 20 
centímetros de espessura, e largura 
média de nove metros. O calçadão 
possui 2 metros de largura (CORREIOS 
DO TOCANTINS, 2004).

Na orla Sebastião Miranda estão 
concentrados os serviços e o comércio 
ligados principalmente ao turismo e ao 
lazer. Os trapiches e portos proporcionam 
a continuidade do uso do rio para a 
população que lá reside. Assim, o turismo 
e o consumo da/na orla coexistem com o 
uso do rio enquanto recurso doméstico, 
lúdico e simbólico-cultural.

Governo Federal, 
através do 
Departamento 
Nacional de 
Infraestrutura 
de Transporte 
(DNIT), em 
parceria com 
o governo 
municipal.

Transmangueira/2007

Aterramento e pavimentação da 
Transmangueira, criando um novo eixo 
de ligação entre a Nova Marabá e a 
Marabá Pioneira.

Facilitar o fluxo de pessoas e mercadorias 
na cidade de Marabá, criando uma nova 
via de circulação. O principal uso que 
podemos observar é o destinado ao 
transporte, pois o fluxo de veículos e 
pessoas é intenso nesse espaço.

Governo Federal, 
em parceria 
com o governo 
municipal.

PAC “Cabelo Seco”/
inacabada

Prevê a construção de muro de 
contenção, terraplanagem, drenagem 
das águas pluviais, regulamentação 
fundiária, pavimentação com 
revestimento em concreto e 
a construção de 80 unidades 
habitacionais que sejam assistidas com 
rede de água e esgoto, amenizando o 
efeito das cheias no bairro Francisco 
Coelho (Cabelo Seco) (MARABÁ, 2007).

Beneficiar a população ribeirinha residente 
no Bairro Francisco Coelho, melhorando 
as suas unidades habitacionais, gerando 
renda e protegendo-as das cheias dos rios 
Tocantins e Itacaiúnas. O uso principal 
que prevê o projeto é o habitacional, 
depois vem o da renda, atentando para 
as práticas sociais já presentes e a íntima 
relação da população desse bairro com o 
rio (MARABÁ, 2007).

Governo Federal, 
através do 
Programa de 
Aceleração do 
Crescimento
(PAC), em 
parceria com 
o governo 
municipal.

Elaborado por Débora Aquino Nunes, com base em dados coletados em fontes documentais e trabalho de campo realizado em 
outubro de 2010.

A construção do calçadão e do cais de arrimo na orla trouxe consigo novas funcionalidades que 
estariam voltadas, predominantemente, para o lazer, o consumo e o turismo massificado. Assim, os re-
presentantes de instituições atribuem à orla uma importância estratégica, pois, para eles, esse espaço 
apresenta um grande potencial turístico e comercial, ainda que seja possível observar também alguns 
equipamentos urbanos que reforçaram a face ribeirinha da cidade, como os portos e trapiches, muito 
utilizados pelos moradores que aportam seus barcos, descem para pescar, tomar banho, lavar louça e 
roupa no rio (Lima, 2010).

Essa obra foi pensada para embelezar e melhorar o setor potencialmente turístico e comercial da 
cidade, mas se justifica, igualmente, como uma obra de contenção de erosão, ao projetar uma engenha-



267

ria de proteção das encostas do rio Tocantins (Correio de Tocantins, 2003). Sua efetivação, entretanto, 
acabou por substituir grupos de populações ribeirinhas aí existentes por outros de maior padrão econó-
mico.

A Transmangueira foi construída como via alternativa para ligar a Velha Marabá à Nova Marabá, fa-
cilitando o fluxo e o movimento intraurbano da cidade, porém, devido à precariedade de sinalização, os 
acidentes de trânsito, em decorrência de conflitos de tempos mais lentos e mais rápidos, são frequentes 
nessa avenida beira-rio. A obra também ajudou a conter as enchentes anuais, pois, com a terraplana-
gem, essavia ficou mais alta que as casas do seu entorno, formando uma barreira que impede, por certo 
tempo, que a água chegue às moradias. 

O projeto de melhoria urbana do bairro “Cabelo Seco”, financiado pelo PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento), parece ser, entre as obras mais recentes, a que mais se preocupa com as perma-
nências e as interações cidade-rio na Velha Marabá. Volta-se para a melhoria habitacional e de infraes-
trutura em geral, reafirmando a vida do bairro e suas tradições, com vistas à redução de desigualdades 
socioespaciais e ao desenvolvimento económico compatível com a preservação ambiental e cultural. 
Visando a manter o vínculo da população com o rio, com a vizinhança e com o trabalho cotidiano, o 
projeto se propõe a desenvolver atividades geradoras de renda, através de práticas locais (conserto de 
embarcações, culinária, costura, lavagem de roupa etc.) e de inclusão cultural, baseada no potencial local 
e turístico, com estímulo à formação de grupos de atividades lúdicas e à capacitação culinária para venda 
de comidas típicas da região (Marabá, 2007). A concepção do projeto parece revelar o reconhecimento 
das fortes raízes inscritas no espaço desse tradicional bairro da Velha Marabá, pouco presente nas de-
mais intervenções urbanas existentes em Marabá.

4. Considerações finais

De “cidade dos notáveis” e da “colonização oficial” à “cidade corporativa e económica”, o ordena-
mento interno de Marabá é fruto e síntese de sucessivos processos que remontam às frentes extrativas 
vegetais, agrícolas, pastoris, minerais e industriais e a seus respectivos modais de circulação predominan-
tes. Nessa cidade multinucleada e de organização espacial interna bastante diversa, quando comparada 
às demais cidades amazônicas de mesmo porte, conforme já referenciado anteriormente, parecem se 
combinar diferentes padrões de urbanização.

As mudanças recentes no âmbito regional configuram novos sistemas de objetos (Santos, 1994), 
alterando o arranjo das áreas centrais das antigas cidades ribeirinhas como Marabá, que assim se caracte-
rizam pela multidimensionalidade das relações estabelecidas com o rio, incluindo a circulação, a explora-
ção de seus recursos, o uso lúdico e doméstico de suas águas, assim como um conjunto de representações 
e manifestações simbólico-culturais que se constroem a partir das águas e da floresta.

Tais transformações repercutem nas áreas centrais dessas cidades, impactando sobremaneira a mul-
tidimensionalidade da interação delas com o rio, uma vez que a forte interferência de elementos exter-
nos no arranjo espacial local altera seu conteúdo sociogeográfico. O rio e seus recursos passam, cada vez 
mais, a ser concebidos como valores de troca, distanciando-se das cidades tradicionais do passado, onde 
o uso tinha certa projeção na vida cotidiana. Não obstante, as práticas ribeirinhas urbanas mais enraiza-
das criam conteúdos residuais no contexto da cidade que se transforma, como se percebe na Velha Mara-
bá, onde determinadas resistências se fazem presentes, diferenciando-a dos demais núcleos que formam 
a cidade tripartite e multinucleada.Com isso, estabelecem-se conflitos entre os usos e apropriações mais 
enraizados e aqueles outros voltados para as novas formas de lazer, turismo e consumo do/no espaço. 

O imediato e o mediato levam ao entendimento da configuração geográfica atual dessa cidade, 
permitindo pensar em políticas futuras que considerem suas especificidades. Do ponto de vista das per-
manências, é importante ter em conta que a existência da cidade ribeirinha e/ou de seus fragmentos 
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faz parte de realidades urbanas mais complexas, sugerindo a ideia de resíduo espacial (Lefèbvre, 2001), 
ou mesmo de rugosidades socioespaciais, como formas herdadas do passado, mas conviventes com um 
tempo diferente daquele que as originaram (Santos, 1986). 

A existência desses espaços, sem dúvida alguma, está muito mais presente em realidades onde as 
frentes de expansão económica recentes tiveram pouca inserção. Mesmo assim, cidades como Marabá 
apresentam resistências de conteúdos socioespaciais do passado que parecem não sucumbir às novas 
relações e processos em desenvolvimento no Sudeste Paraense. E a Velha Marabá, ainda que vivencie 
intensas transformações, parece ser um bom exemplo dessas permanências conviventes com os novos 
conteúdos inseridosno contexto regional e urbano em que se encontra. 

Evidentemente, não se trata mais da mesma “cidade dos notáveis”, que marcou a espacialidade 
das relações socioeconómicas definidas pelo caucho e pela castanha-do-pará, mas da Velha Marabá do 
presente, redefinida e inserida na cidade “corporativa e económica” que se pretende, inclusive, sede de 
um novo estado da federação, a ser desmembrado do Pará, o Estado de Carajás, fato este que resulta 
da presença de novos agentes na região, os quais redefinem o poder político em nível local e estadual, 
sendo esta também outra expressão das recentes mudanças.

São novas relações, novos processos, novos agentes e novas configurações espaciais, que não im-
plicam, todavia, a superação completa de antigos conteúdos e formas espaciais, a exemplo daqueles 
herdados de formas pretéritas de intensa e orgânica relação da cidade com o rio. Tal situação sugere, 
por sua vez, novas leituras e novas propostas de políticas urbanas que, para além de um desenho urbano 
padronizado de cidade, atentem para uma morfologia espacial e uma morfologia social (Lefèbvre, 2001) 
que não se caracterizam por serem anacrônicas, mas por serem parte de configurações socioespaciais 
coevas e que deixam suas marcas em territórios e conteúdos socioespaciais bem visíveis na dinâmica 
urbana, embora nem sempre percebidas na lógica do tempo rápido, inspirador das políticas espaciais e 
territoriais da Amazônia contemporânea. 



269

Referências bibliográficas

ALMEIDA, F.S. (2002). O entroncamento como forma espacial no urbano em área de fronteira: o caso do 
Km 06. Monografia de Graduação em Geografia. Colegiado de Geografia – Universidade Federal do 
Pará, Belém.

BECKER, B. K. (1990). Amazônia. Ática. São Paulo.

Companhia Docas do Pará (2009). Portos e terminais em Marabá. Caderno Cidade. Acesso em: 20 de no-
vembro de 2009, em http://www.cdp.com.br/forms/porto_maraba.aspx.

Correio do Tocantins (2003, 26 a 29 de setembro). Caderno Cidade, p.04.

EMMI, M. F (1999). A oligarquia do Tocantins e o domínio dos castanhais. 2.a edição, UFPA/NAEA. Be-
lém 

LEFèBVRE, Henri (1974). La productión de l’espace. Anthropos. Paris.

LEFèBVRE, Henri (2001). O direito à cidade. 5.a edição, Centauro. São Paulo.

LIMA, M. M. (2010). Interfaces da cidade com o rio no sudeste paraense: estudo sobre a orla fluvial de 
Marabá. Relatório de Pesquisa (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) – Pró-Reito-
ria de Pesquisa e Pós-graduação, Universidade Federal do Pará, Belém.

Marabá (2006). Diagnóstico do Plano Diretor de Marabá. Prefeitura Municipal. Marabá.

Marabá (2007). Projeto de melhoria urbana do bairro do “Cabelo Seco” Marabá – PA. Secretaria do Es-
tado de Desenvolvimento Urbano e Regional. Marabá.

Marabá (2008). Relatório ambiental urbano integrado. Prefeitura Municipal. Marabá.

Marabá (2009). Principais pontos turísticos. Prefeitura Municipal. Acesso em 20 de novembro de 2009, 
em http://www.maraba.pa.gov.br/turismo.htm.

MALHEIRO, B. C. P.; Trindade Jr., S. C. (2009). Entre rios, rodovias e grandes projetos: mudanças e perma-
nências em realidades urbanas do Baixo Tocantins (PA). Em: Trindade Jr., S. C. et alii (Eds.). Pequenas 
e médias cidades na Amazônia. ICSA-UFPA. Belém. pp. 59-91.

MATTOS, M. V. B. (1996). História de Marabá. Grafil. Marabá.

NASSER, A. C. A; Fumagalli, M. (1996). A opressão da equivalência, as diferenças. Em: Martins, J. S. (Eds.). 
Henri Lefebvre e o retorno à dialética. Hucitec. São Paulo. pp. 25-37.

Pará (S/D). Cabelo Seco: projeto melhoria urbana do bairro Francisco Coelho – Marabá-PA. 3.a Edição, 
Governo do Estado. Belém. 

NUNES, D. A. (2011). O rio e a cidade na sub-região do sudeste paraense: vivências ribeirinhas e políticas 
urbanas na produção social do espaço marabaense. Relatório de Pesquisa (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Universidade Federal 
do Pará, Belém.

Projeto nova cartografia social da amazônia (2007). Bairro do Cabelo Seco – Marabá. Série: Movimentos 
sociais e conflitos nas cidades da Amazônia, 21. Belém.

SANTOS, M. (1979). O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. 
Coleção Ciências Sociais, Francisco Alves. Rio de Janeiro.

SANTOS, M. (1986). Por uma geografia nova. 3.a edição, Hucitec. São Paulo.

SANTOS, M. (1993). A Urbanização brasileira. Hucitec. São Paulo. 

SANTOS, M. (1994). Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. Huci-
tec. São Paulo.



270

TRINDADE Jr., S. C.; Amaral, M. D. B.; Silva, M. A. P (2008). Das “janelas” às “portas” para os rios: com-
preendendo as cidades ribeirinhas na Amazônia. Em: Cidades ribeirinhas na Amazônia: mudanças e 
permanências. EDUFPA. Belém. pp. 27-47.

TRINDADE Jr., S. C. et alii (2012). Uma cidade média na Amazônia oriental: a centralidade urbano-regio-
nal de Marabá no sudeste paraense. UFPA. Belém.

VELHO, O. G. (1972). Frentes de expansão e estrutura agrária: estudo do processo de penetração numa 
área da Transamazônica. Zahar. Rio de Janeiro.



271

Passo Fundo: a monocentralidade numa cidade média do sul do Brasil

Oscar Sobarzo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O centro da cidade de Passo Fundo sintetiza um conjunto de processos relacionados com a própria 
formação do núcleo urbano, com a história da consolidação da cidade e com o papel que ela cumpre no 
contexto regional. Para efetuar a sua análise, é preciso lançar mão de articulações escalares que conside-
rem a dinâmica espaço-temporal, para além da descrição isolada da situação atual.

O município de Passo Fundo localiza-se no norte do Estado do Rio Grande do Sul, no denominado 
Planalto Médio (Mapa 1), e conta com uma população aproximada de 185.000 habitantes. Na rede urba-
na, segundo o estudo “Regiões de Influência das Cidades 2007”, do IBGE (2008), a cidade é classificada 
como uma capital regional, que constitui o destino a que acorre a população de um grande número 
de municípios próximos, em busca de um leque amplo de atividades, fazendo a intermediação entre o 
espaço metropolitano e os centos sub-regionais e locais. A centralidade de Passo Fundo no seu contexto 
regional destaca-se nas atividades comerciais, na oferta de ensino superior e serviços de saúde, na gestão 
empresarial e na disponibilização de serviços e produtos necessários para a agricultura regional, orienta-
da principalmente para a exportação.

Figura 1. Passo Fundo. Situação Geográfica. 2012
Extraída de Sobarzo (2010).
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O ponto de partida da análise apresentada no texto e também do centro da cidade estudada nos 
leva ao início do processo de incorporação efetiva do chamado Planalto Médio rio-grandense à eco-
nomia brasileira nas primeiras décadas do século XIX. A primeira ocupação, que depois deu origem à 
cidade, também aconteceu no que hoje reconhecemos como o centro da cidade. Posteriormente, outros 
fatos influenciaram as transformações da cidade e do seu centro: a chegada da ferrovia, os diferentes 
planos urbanísticos, a conformação da rede urbana e a transformação produtiva regional. Esses momen-
tos e processos consolidaram a cidade como polo regional, e seu centro, como o principal fornecedor 
de produtos e serviços para o resto da cidade, estendendo-se ainda, nas demandas mais especializadas 
como saúde, educação, serviços públicos e financeiros, a um amplo espaço regional. A proposta deste 
texto é desvendar essa dinâmica espaço-temporal.

Do ponto de vista da estrutura urbana atual, como enfatizamos em trabalho anterior (Sobarzo, 
2010), o centro da cidade de Passo Fundo destaca-se pela sua importância funcional e morfológica, 
considerando a concentração de serviços e a verticalização das construções, respectivamente. Na cidade 
não há novas áreas com centralidade suficiente para concorrer com o centro tradicional, sem que isso 
signifique que não existam outras com centralidades menores.

A análise do centro de Passo Fundo e de sua dinâmica constitui um caso interessante porque a 
tendência geral que se observa nas cidades é o aparecimento de novas centralidades. Nesse sentido, no 
entendimento da estruturação da cidade, Sposito (1991) destaca os shopping centers como símbolos do 
surgimento de áreas que expressam novas centralidades a partir da concentração de um conjunto de 
comércios e serviços que, numa outra localização que não a do centro, produzem a centralidade associa-
da às vias rápidas de circulação. A autora destaca que essas “novas formas/expressões da centralidade” 
reforçam a concentração de atividades e apontam para uma estrutura urbana multinuclear, expressão 
daquilo que chama de “poli(multi)centralidade” (Sposito, 1991: 16).

Esse processo, especialmente nas cidades médias, é abordado novamente por Sposito (2004a, 2004b) 
quando, ao tratar das redefinições na estrutura das cidades contemporâneas, destaca o aparecimento 
de “novos habitats urbanos”, conformados, entre outros, por produtos imobiliários como loteamentos 
fechados e shopping centers, que produzem centralidades em áreas anteriormente consideradas perifé-
ricas e contribuem para que as cidades não sejam estruturadas a partir somente de um único centro. As-
sim, por um lado, amplia-se a tendência de estruturação urbana com múltiplas áreas centrais, enquanto 
que, por outro, o centro tradicional passa por um processo de empobrecimento.

Em Passo Fundo, como será analisado, o shopping center localiza-se no centro da cidade, reforçando 
a sua centralidade, e não há grandes loteamentos fechados que contribuam para a geração de novas 
áreas centrais associadas às demandas do uso residencial de alto poder aquisitivo. Assim, temos uma 
cidade média122 que não passa pelas transformações apontadas por Sposito, mas apresenta algumas ten-
dências que podem levar a uma mudança na estruturação do seu espaço urbano.

1. A ocupação da região e a formação da cidade123

Nas primeiras décadas do século XIX, inicia-se o processo de ocupação efetiva do denominado Pla-
nalto Médio rio-grandense, valorizado economicamente como local de produção e zona de passagem 
das rotas dos tropeiros que se dirigiam ao centro do país. Segundo Batistella e Knack (2007), a atividade 

122  Além do seu tamanho demográfico, Passo Fundo é considerada uma cidade média pelas suas funções de articulação na 
rede urbana, seguindo as análises de Sposito (2004b, 2006), que considera as cidades médias como aquelas que exercem papéis 
regionais ou de intermediação na rede urbana, sem desconsiderar as relações nacionais e internacionais que influenciam o sistema 
urbano. Uma análise mais aprofundada sobre a condição de cidade média de Passo Fundo encontra-se em Sobarzo (2009, 2010).

123  Parte das análises seguintes foi abordada em Sobarzo (2010).
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dos tropeiros redescobriu o antigo Caminho das Missões, em 1816, ligando os Campos de Vacaria a São 

Borja, passando pelo Planalto Médio, situação que aumentou o interesse para a ocupação da área. As-

sim, na década de 1820 tem início um processo de formação de latifúndios na região, a partir das solici-

tações de oficiais milicianos subalternos às autoridades militares, requerendo terras ao longo das trilhas 

tropeiras. Surgem assim os latifúndios escravocratas e milicianos que caracterizaram a primeira ocupação 

da região. Um desses milicianos latifundiários será o fundador do centro urbano que posteriormente se 

transformou na cidade de Passo Fundo, sendo que a primeira habitação construída, o embrião do nú-

cleo, localizou-se no atual centro da cidade.

Segundo Rückert (1997), a ocupação do local exato da atual cidade de Passo Fundo aconteceu 

em 1827 ou 1828, a partir da fazenda pertencente ao miliciano Manoel José das Neves, que se insta-

lou com sua família, seus escravos e gado numa propriedade de quatro léguas quadradas. No local 

escolhido pelo Cabo Neves, surgiu um pequeno povoado que, em 1833, contava com 104 domicílios e 

formava parte do 4.o quarteirão de São Borja, integrando o distrito de Cruz Alta. Em 1834, devido à 

emancipação de Cruz Alta, o povoado denominado Passo Fundo foi elevado à condição de sede de dis-

trito do novo município (Batistella e Knack, 2007). Limitado à parte da área que hoje compõe o centro 

da cidade, constituía, no começo da década de 1830, um local de passagem, que servia de pouso para 

tropeiros e caravanas, especialmente do circuito das mulas, que se dirigiam para Sorocaba, no Estado 

de São Paulo. 

Em 1847, o núcleo é elevado à condição de freguesia, quando contava com 1.159 habitantes. Dez 

anos depois, em 28 de janeiro de 1857, foi sancionada a emancipação político-administrativa de Passo 

Fundo, que ascendeu à condição de município (Batistella e Knack, 2007). Nessa época, a cidade e seu 

centro eram totalmente estruturados pelo Caminho das Tropas, que dividia o povoado, situação que se 

mantém até hoje, já que esse eixo estruturador atualmente corresponde à Avenida Brasil.

Após a emancipação, o núcleo urbano consolida-se como o centro político-administrativo de um ex-

tenso território que constituía um dos maiores municípios da Província do Rio Grande de São Pedro, com 

24.802 km2, superando os 8.000 habitantes. A dinâmica de ocupação e o crescimento económico ligado 

à agricultura e à pecuária fomentaram a criação de novos municípios, de forma que, atualmente, após 

sucessivas emancipações, o território de Passo Fundo apresenta uma área de 780,4 km2 (Rodigheri, Gehm 

e Bittencourt, 2004; Fioreze, Bittencourt e Jorge, 2007).

Esse processo é fundamental para entender o papel regional que a cidade e seu centro têm desem-

penhado desde a sua fundação, já que, no decorrer do século XIX, ela foi se consolidando como a capital 

de um território de quase 25.000 km2, a partir do qual surgiram novos povoados que permaneceram su-

bordinados política e administrativamente a Passo Fundo, pelo menos até a data de suas emancipações 

como sedes municipais. A essa função administrativa devemos acrescentar o seu papel económico, como 

principal centro urbano desse território, considerando especialmente a oferta de serviços na região do 

Planalto Médio.

2. A chegada da ferrovia: consolidação da centralidade e alterações no centro

A década de 1880 caracteriza-se pela chegada ao município de um importante contingente de imi-

grantes, especialmente italianos, que contribuíram para consolidar a ocupação da região, instalando-se 

em pequenas propriedades agrícolas e fomentando o comércio na cidade. Assim, o núcleo urbano co-

meçou a se firmar como um polo importante no contexto da incipiente rede de cidades que começava a 

se concretizar. Esse papel de importância regional foi fortalecido com a chegada da ferrovia – em 1898 

foi inaugurado o ramal ligando Passo Fundo a Cruz Alta e, em 1910, o ramal para Marcelino Ramos – 
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que significou a superação da dependência absoluta do comércio do tropeirismo e dos carros de bois 

(Gosch, 2005).

A ferrovia proporcionou um dinamismo económico para a cidade e região com real vantagem para 

a economia local, deixando evidente a posição estratégica de Passo Fundo como importante pólo 

de convergência económica regional. Se, num primeiro momento, o antigo caminho dos tropeiros 

paulistas foi a grande rota económica geradora da atividade urbana, num segundo, a ferrovia foi o 

novo fator de ordenamento urbano (Gosch, 2005: 76).

Entretanto, a chegada da ferrovia não pode ser considerada isoladamente para o entendimento da 

importância que a cidade começou a desempenhar em finais do século XIX e começo do século XX. Com 

efeito, a partir das análises de Rückert (1997), fica em evidência que, para a compreensão desse processo, 

é necessário relacionar a interligação ferroviária da região com o centro económico do Brasil e a abertu-

ra do mercado de terras para projetos de colonização no centro-norte do Estado.

O incremento dos núcleos de colonização efetiva-se ao longo da estrada de ferro, tornando-

se a cidade de Passo Fundo um centro coletor da vida económica e social da vasta região que  

compreende não só o Planalto Médio, mas, ainda, o Alto Uruguai e parte das Missões (Rückert, 

1997: 117).

Em meados da década de 1910, a cidade contava com 4.000 habitantes, 600 prédios construídos e 

500 ha de superfície. A instalação da estação férrea reforçou a centralidade do núcleo urbano e pro-

vocou o deslocamento do eixo principal de crescimento urbano, do setor denominado Boqueirão e do 

antigo Caminho das Tropas, para o setor leste, que passou a atrair as serrarias, os depósitos e indústrias 

da madeira – principal atividade produtiva no começo do século XX – bem como os hotéis de viajantes, 

que usavam a ferrovia como principal meio de transporte (Gosch, 2005).

A região periférica à estação ferroviária passou a concentrar praticamente toda atividade urbana – 

serviços, comércio e lazer – e fez surgir um novo polo de atração [...]. A estação ferroviária deslocou 

o antigo centro, que se desenvolvia ao longo do caminho das tropas, para o entorno da atual praça 

Marechal Floriano onde se desenvolveu o centro comercial e financeiro da cidade. Essa inversão na 

estrutura de urbanização da cidade valorizou a área próxima à estação férrea e proporcionou o 

surgimento de bairros residenciais de classe operária que passaram a se desenvolver no seu entorno 

(Gosch, 2005: 77).

Como apontado na citação anterior, nesse momento o centro da cidade é redefinido e reforçado 

e, a partir daí, consolida-se como principal elemento estruturador da cidade. Considerando o contexto 

regional de dinamismo do espaço rural associado aos projetos de colonização e comercialização das 

terras, a conformação de uma incipiente rede urbana e o reforço da centralidade associada à chegada 

da ferrovia, podemos compreender melhor o processo de incremento da importância regional de Passo 

Fundo como principal centro urbano do Planalto Médio.

3. Os planos urbanísticos: a densificação da área central

Na consolidação da cidade de Passo Fundo e do seu centro destaca-se a elaboração e implementação 

de diferentes planos urbanísticos e de regulação do uso do solo. O primeiro deles foi concebido em 1919, 

pelo engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, de grande destaque no Brasil. Esse 

plano, como outros realizados na época, estava baseado numa forte tendência higienista, voltado ao sa-
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neamento (infraestrutura sanitária, estação de tratamento, abastecimento de água), ao embelezamento 

dos espaços urbanos e à expansão da malha urbana (Gosch, 2005).

Chama atenção o fato de que esse plano de saneamento e expansão urbana foi idealizado num mo-

mento em que menos de 10% da população do município residia na cidade (6.000 habitantes, em 1920), 

enquanto 59.000 habitantes moravam na zona rural, o que demonstra o dinamismo da região, caracte-

rizada na época, segundo Rückert (1997), pela predominância das pequenas propriedades, com reflexo 

na dinâmica do incipiente núcleo urbano e nos interesses dos grupos dominantes para dar prestígio à 

cidade e embelecê-la, principalmente sua área central.

Na década de 1940, o processo de urbanização mostra uma inflexão, intensificando-se depois, espe-

cialmente na década seguinte, devido à significativa migração do campo para a cidade, o que fez que a 

população urbana superasse a rural em 1960 (Tabela 1). Do ponto de vista morfológico, nesse período 

aconteceram grandes transformações urbanas, “tendo início o processo de verticalização da área central 

com a construção do primeiro prédio de apartamentos [quatro andares] em 1941, o Edifício Lângaro” 

(Gosch, 2005: 80). 

Tabela 1. Município de Passo Fundo. Evolução da população urbana e rural. 1940 a 2010.

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010

População urbana 16.975 22.872 49.800 70.737 105.472 137.288 163.764 184.826

População rural 59.554 70.658 42.410 23.113 15.683 10.030 4.694 4.706

População total 76.529 93.530 92.210 93.850 121.155 147.318 168.458 184.826

População urbana (%) 22,2 24,5 54,0 75,4 87,1 93,2 97,2 97,5

População rural (%) 77,8 75,5 46,0 24,6 12,9 6,8 2,8 2,5

População total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fontes: Censos Demográficos do IBGE.
Organizado por Oscar Sobarzo

Rückert (2003) destaca o impacto das políticas de estímulo à produção de trigo para o abastecimen-

to do mercado interno, que marcaram a articulação do Planalto Médio com o mercado nacional e o in-

ternacional. Com efeito, a partir de meados da década de 1940, os comerciantes e industriais da cidade, 

financiados com dinheiro das políticas governamentais, iniciaram um processo de arrendamento dos 

campos dos proprietários fundiários rurais para a produção de trigo.

Logo depois, especificamente em 1953, foi formulado o primeiro Plano Diretor, que pretendia 

orientar o crescimento da cidade e localizar os equipamentos coletivos. No espaço urbano, havia apro-

ximadamente 6.000 edificações, muitas das quais em condições físicas e de salubridade insatisfatórias, 

especialmente nas áreas mais periféricas e nas “baixadas”, onde predominavam as construções de 

madeira, enquanto que na área central, muitos prédios já estavam obsoletos. O núcleo urbano ocu-

pava uma área de 1.400 ha, sendo que no entorno da área central apresentava-se a maior densidade 

(Gosch, 2005). 

Nas décadas de 1960 e 1970, o processo de consolidação dos capitalistas na agricultura avançou, 

permitindo-lhes passar de arrendatários a proprietários. Nesse período, a soja surgia como a principal 

atividade agrícola regional, amplamente financiada pelo governo brasileiro, que concebia a exportação 

do produto como uma fonte de divisas para o pagamento da dívida externa (Rückert, 2003).

Segundo Tedesco et al. (2007), essa agricultura empresarial, ligada às culturas de trigo e soja, teve 

um impacto direto na intensificação da mecanização do campo (incentivada pelo governo), orientada 

para um novo padrão agrícola que procurava a integração vertical e o incremento da produção, associa-
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dos ao complexo agroindustrial. Entre as consequências dessa dinâmica, destaca-se um intenso processo 
de urbanização:

O município de Passo Fundo, elevado à modernização compulsória, mediante o processo de indus-
trialização que invadiu o campo com mais força a partir da década de 1960, necessitou de uma rees-
truturação do seu espaço urbano devido ao êxodo rural (Tedesco et al., 2007: 353).

Assim, no decorrer da década de 1970, a cidade foi se consolidando como um centro urbano im-
portante, apresentando expansão demográfica e crescimento da indústria, do comércio e dos serviços 
(Tedesco et al., 2007). 

Em 1984, foi formulado o segundo o II Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – II PDDU, que 
procurou conter a expansão da cidade dentro das avenidas perimetrais sul e leste, junto com a regula-
mentação do uso do solo. No Plano, adotou-se uma perspectiva baseada na industrialização, destacan-
do a situação de Passo Fundo como polo regional e nó rodoferroviário, não só para o escoamento da 
produção de trigo e soja, como também para a entrada de produtos na região (Gosch, 2005; Tedesco et 
al., 2007). O II PDDU também incentivou a verticalização da área central da cidade, procurando dar uma 
imagem de grande centro económico, social e cultural. 

Esse impacto pode ser mensurado no volume da construção civil no período 1980-1999: quase três 
milhões de m2 construídos, equivalentes a mais de 16.000 pavimentos, com um investimento calculado em 
R$ 1.500 milhão. Constata-se que a cidade ganha uma nova escala e o apartamento se consolida como o 
novo ícone do estilo de vida moderno (Tedesco et al., 2007). Segundo Gosch (2005), nesse período, 

[...] a cidade ganhou uma nova escala, rompendo definitivamente com as formas do passado. Foram 
construídas as primeiras galerias comerciais e de prestação de serviços. É uma nova tipologia, que, 
concomitante com a utilização de materiais industrializados, como o vidro e o alumínio, proporciona 
uma nova imagem para Passo Fundo: fachadas envidraçadas e prédios para habitação coletiva com até 
vinte pavimentos, causando um grande impacto na morfologia urbana da cidade. (Gosch, 2005: 87)

Essa tendência à concentração da verticalização no centro foi incentivada pelo II PDDU de 1984, 
respondendo a interesses públicos e privados. O empenho do poder público era dar à cidade uma ima-
gem de grande centro urbano. Já o setor privado mirava a possibilidade de estimular a construção e os 
negócios imobiliários. Assim, o Plano significou uma alteração no valor do solo no centro, estabelecendo 
altas taxas de ocupação e índices de aproveitamento. Medidas então tomadas podem exemplificar essas 
intenções, como a não obrigatoriedade de manter recuos entre as construções e a dispensa de previsão 
de estacionamento para alguns tipos de prédios de apartamentos.

Paralelo à verticalização do centro, ocorreu um processo de expansão urbana associado, principal-
mente, a loteamentos populares periféricos e precários, situação que marcou ainda mais o dualismo 
morfológico entre o centro verticalizado, de uso comercial e residencial de alto padrão e provido de 
equipamentos urbanos, e a periferia.

De 1984 a 1999 foram aprovados junto à Prefeitura Municipal 38 novos loteamentos, perfazendo 
uma área aproximada de 2.401.052 m2, disponibilizando 5.177 novos lotes para a ocupação na área 
urbana como forma de atender à grande demanda da migração do campo para a cidade iniciada 
ainda na década de 1970. A periferia expandiu-se, no entanto, desprovida de infra-estrutura ade-
quada, ficou marcada pelas ocupações irregulares, pela poluição hídrica, pelo lixo doméstico e pela 
falta de saneamento básico (Gosch, 2005: 86).

No começo da década de 1980, Rückert (1981) apontava tendências de transformação nas cidades do 
norte do Rio Grande do Sul, auxiliando o entendimento da consolidação de um processo de crescimento 
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urbano caracterizado pelas desigualdades socioespaciais. Com efeito, o autor identificava duas mudan-
ças que, interpretadas em conjunto, demonstravam uma forte contradição no processo de urbanização 
da região. Numa perspectiva, verificava-se a transferência dos capitais gerados no campo para os cen-
tros urbanos, manifestada no crescimento do número de empresas imobiliárias e de loteamentos, bem 
como na expansão das cidades. Isso ocorria, contudo, de modo rápido e sem planejamento, e os serviços 
e infraestrutura eram distribuídos de forma desigual, carecendo deles, especialmente, os loteamentos 
distantes do centro das cidades.

Em 2006, após um longo processo de elaboração e discussão, foi aprovado o terceiro Plano Diretor 
da cidade, denominado Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). Essa normativa considera 
como Áreas Adensáveis as regiões multifuncionais, com intensidade de ocupação diferenciadas, subdivi-
dindo-as em: Zona de Ocupação Intensiva 1 (ZOI1); Zona de Ocupação Intensiva 2 (ZOI2); Zona de Transi-
ção (ZT); Eixos Indutores (EI); Zona de Ocupação Extensiva (ZE). Nas ZOI1 e ZOI2, classificação pertinente 
à área central da cidade, nas quais se permite o uso residencial multifamiliar vertical, a taxa de ocupação 
(TO) é de 80% para pavimentos caracterizados como subsolo, térreo e um pavimento acima do térreo. 
Acima disso, a TO é de 60%, sendo que o coeficiente de aproveitamento (CA) é de 4,0 na ZOI1 e 3,8 na 
ZOI2. Com isso, verifica-se a manutenção da tendência a uma maior verticalização na área central.

4. O centro hoje

Do ponto de vista morfológico, a verticalização do centro de Passo Fundo é uma marca indiscutí-
vel na paisagem da cidade (Foto 1), resultante, como vimos, das diferentes legislações urbanísticas que 
promoveram a densificação da área, especialmente em termos residenciais (Foto 2). Essa situação é cor-
roborada quando se analisa a distribuição da população nos bairros da cidade. Com efeito, segundo a 
definição oficial de bairros, no Censo de 2010, o bairro centro concentra mais de 14% da população da 
cidade, com mais de 25.000 habitantes.

Como mencionado no início deste texto, Passo Fundo exerce um centralidade na escala regional, 
considerando as atividades comerciais, a oferta de ensino superior e de serviços de saúde, a gestão 
empresarial e também a oferta de serviços e produtos para a agricultura. Algumas dessas atividades 
concentram-se especificamente no centro, o qual exerce uma centralidade que extrapola a própria cida-
de e atrai consumidores de outras cidades da região. Assim, o centro cumpre um papel que articula as 
escalas intraurbana e interurbana.

Analisando os serviços financeiros, observamos claramente essa situação. Em Passo Fundo localizam-
se o maior número de agências bancárias da região e a maior variedade de bandeiras de bancos. No 
nível intraurbano, das 19 agências existentes na cidade, como apontam dados de 2008, 14 situam-se no 
centro. Essa concentração reforça a importância do centro no contexto intraurbano e a ausência de pro-
cessos claros e evidentes de multicentralidade.

A importância do centro de Passo Fundo em âmbito regional e intraurbano também pode ser com-
preendida, observando-se as redes de venda de eletrodomésticos. A cidade possui lojas de grupos que 
atuam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de filiais de grandes redes de atuação nacional. 
Em termos do espaço urbano, a localização das lojas de eletrodomésticos confirma a monocentralidade 
de Passo Fundo, considerando que todos os pontos de vendas também se concentram no centro da ci-
dade.

A localização dos shopping centers nas cidades médias geralmente gera processos de novas centrali-
dades, mas no caso de Passo Fundo, a instalação desse equipamento na área central reforça a atração do 
centro em relação ao restante do espaço urbano. O “Bella Città”, o shopping center que foi inaugurado 
em novembro de 1998 e ampliado em 2009, possui uma área bruta locável de 15.000 m2 e uma área cons-
truída total que supera 50.000 m2, dispondo de mais de 120 lojas. Ainda em 2012, prevê-se a inauguração
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,
Foto 1. Passo Fundo. Verticalização da área central da cidade. 2008.
Autor: Oscar Sobarzo (julho, 2008)

Foto 2. Passo Fundo. Prédios residenciais no centro da cidade, Praça Marechal Floriano. 2008.
Autor: Renato Pequeno (abril, 2008)
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de um prédio de 18 andares, dos quais seis serão destinados ao Hotel Accor/Íbis, e 12, a apartamentos 
residenciais de 2 e 3 dormitórios. A presença do shopping center reforça o papel comercial do centro de 
Passo Fundo, já desempenhado pelas variadas lojas localizadas nas ruas centrais de cidade (Foto 3).

Foto 3. Passo Fundo. Rua comercial no centro da cidade. 2008.
Autor: Iuri Barbosa (novembro, 2008)

Como síntese das análises sobre o comércio e os serviços especializados presentes em Passo Fundo, 
destacamos o papel que a cidade exerce no seu contexto regional, como principal polo de comércio 
varejista e de serviços financeiros. Do ponto de vista do espaço urbano, a localização da maioria desses 
serviços permite confirmar o papel polarizador do centro da cidade (Mapa 2) e a quase inexistência de 
outras áreas de concentração de atividades comerciais e de serviços que concorram com ele na função 
articuladora do espaço urbano.

Finalmente, na perspectiva dos espaços públicos de lazer, Oliveira e Mascaro (2007) também ajudam 
a compreender a importância do centro da cidade. A partir da avaliação dos espaços públicos, esses au-
tores demonstram que a área central de Passo Fundo se destaca no conjunto do espaço urbano tanto em 
termos quantitativos como qualitativos. O centro é o bairro mais provido de espaços públicos de lazer, 
de melhor qualidade, e o mais apropriado pela população.

Os projetos das praças centrais são mais elaborados do que os das praças periféricas, com preocupações 
de traçado dos caminhos, composições paisagísticas, localização estratégica de monumentos e chafarizes, 
cuidados na distribuição dos bancos e da iluminação noturna. A qualidade da estrutura física e a variedade 
dos equipamentos são superiores do que nas zonas periféricas. (Oliveira e Mascaro, 2007, p. 64)
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Figura 2. Passo Fundo. Localização dos principais serviços na área central.
Extraída de Sobarzo (2010).

5. Algumas tendências

Em trabalho anterior (SOBARZO, 2010), destacamos que a cidade de Passo Fundo, em termos da 

sua estrutura, destaca-se pela importância do centro tradicional e pela não produção de novas áreas 

com centralidade suficiente para concorrer com ele. O centro polariza os fluxos da população e, pela 

sua morfologia, especialmente no que tange à verticalização, demonstra o papel que exerce na cidade.  

É no centro que se concentram, majoritariamente, as principais atividades de comércio e serviços, o que 

também significa que uma parcela importante de empregos é gerada nesse espaço.

No mesmo trabalho foi descrita uma estrutura da cidade definida por dois eixos que desenham uma 

espécie de X, no sentido nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste. É justamente num desses eixos que atu-

almente está em desenvolvimento um projeto imobiliário que aponta uma tendência de modificação da 

situação de monocentralidade descrita neste texto.

Com efeito, numa área de mais de 800.000 m2, localizada aproximadamente a três quilômetros do 

centro da cidade, na direção noroeste, foi lançado ao mercado, em maio de 2011, o projeto imobiliá-

rio Cidade Nova. Pela sua dimensão física e sua concepção de zona de uso misto – comercial, serviços e 

residencial – com ocupação horizontal e vertical, essa área poderá vir a consolidar, no futuro, um novo 

centro na cidade de Passo Fundo.

O projeto Cidade Nova, desenvolvido pelas empresas Noroeste Desenvolvimento Urbano Ltda. e Bol-

sa Construções e Incorporações, caracteriza-se como um loteamento de 41 quarteirões, com 702 lotes de 

dimensões variadas. Nele estão previstas, além de áreas de lazer, com destaque para uma praça central, 
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a construção de um shopping center, prédios comerciais e de serviços, prédios de uso misto e prédios 
residenciais, bem como áreas para residências unifamiliares e chácaras124.

Em termos gerais, percebe-se que esse novo bairro reproduz parte das características atuais do centro 
de Passo Fundo: área que disponibiliza comércios e serviços, incluindo o shopping center, as residências 
e áreas de lazer. Além disso, oferece acesso facilitado para residentes de outras cidades da região, com 
o que pode também se consolidar como um novo centro de alcance interurbano. Essas características fa-
zem pensar que a monocentralidade observada na cidade parece estar prestes a ser modificada, sempre 
e quando o projeto imobiliário se materialize na forma em que seus idealizadores o conceberam.

124  Informações obtidas em: www.cidadenovapf.com.br; www.onacional.com.br/noticias/cidade/16761; www.cmimoveispf.
com.br. Acesso em: 23 de julho de 2012. 
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Centro da cidade e novas áreas centrais. Uma discussão a partir de São José do Rio 
Preto, Brasil.

Arthur Magon Whitacker
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Procuramos qualificar o velho centro por meio de duas possibilidades analíticas: a do centro tradicio-
nal e a do centro principal. Junte-se a isso a presença de novas áreas centrais, em uma dupla condição de 
concorrência e complementaridade entre elas e o centro. Pelos objetivos da publicação, menor peso foi 
dado a esse enfoque e à perspectiva da policentralidade, no entanto, temos, seja como for, um quadro 
complexo para se pensar uma nova vida ao velho centro, pois este deve ser objetivado frente à qualifi-
cação aludida.

A perspectiva do centro tradicional implica que reconheçamos permanências, em formas e/ou pro-
cessos, em oposição, ou destaque, a outros centros modernos. No que concerne ao centro principal, a 
primazia seria o elemento valorizado e caracterizar-se-ia pela concentração de atividades e/ou pela cen-
tralização de processos.

Há uma combinação de permanências e de mudanças no conteúdo e nas formas do centro e na 
relação dessa área com outras áreas da cidade. Assim, o tradicional e o principal sempre se definem re-
lacionalmente com o restante da cidade.

A diferenciação entre o centro principal e o tradicional também implica seu reconhecimento como 
tais. Reconhecimento este que é tácito, mas também é pensado e definido a priori ou a posteriori. 
Assim, o velho centro é, ou foi, tanto o centro tradicional quanto o principal. Uma nova vida ao velho 
centro, entendida como uma proposição e um desafio ao planejamento e à gestão, pode partir dessa 
distinção, sem negar a possibilidade da coexistência. Entendemos que essa discussão deve preceder 
aquela que poderia definir, do ponto de vista conceitual ou da intervenção efetiva, o que se queira 
“reavivar”.

A cidade que servirá de ponto de partida e chegada para a perquirição, São José do Rio Preto, locali-
za-se na Região Noroeste do Estado de São Paulo (Figura 1) e é uma cidade média, ou de intermediação, 
o que, no Brasil, é tomado como distinto à cidade de porte médio. De maneira breve: na primeira, as 
intermediações são propriamente o elemento principal; na segunda, o tamanho demográfico é o prin-
cipal elemento definidor.

Nas cidades médias ou de intermediação brasileiras, as novas relações económicas e produtivas têm 
ocasionado transformações em suas áreas centrais, levando a uma reestruturação da cidade (Soja, 1993; 
Sposito, 2007), o que avigora a necessidade e as possibilidades de discutirmos suas áreas centrais.
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Figura 1. Brasil. Estado de São Paulo. São José do Rio Preto. 
Org.: V. K. Miyazaki

1. O centro tradicional e o centro principal

Em muitas cidades do Estado de São Paulo, parte do centro, ou seu core, guarda coincidência com a 
parcela mais antiga do núcleo. Em alguns casos, não há o reconhecimento, tácito ou institucional, de seu 
valor histórico, cultural ou arquitetônico e, em outros, suas formas espaciais originais (do plano urbano 
às edificações) não foram mantidas, o que impediu a conformação de um conjunto significativo e per-
ceptível na paisagem urbana, confundindo-o com a morfologia do restante da área central. Assim, o sítio 
ocupado pelo núcleo embrionário possui, em geral, correspondência com o centro, embora o primeiro 
nem sempre se destaque deste último, caso da cidade em estudo neste texto.

Mais que um desconhecimento do valor atinente ao patrimônio, isso, em geral, aconteceu devido 
à celeridade e intensidade com que se efetivaram transformações económicas, materializadas em novas 
formas espaciais e na rápida obsolescência das configurações pretéritas, levando-nos a compreender que, 
movidos pela rapidez e vigor, processos denominados de reestruturação ocorreram em vários momentos 
históricos, notadamente em cidades como São José do Rio Preto, cujo surgimento esteve ligado a ativida-
des subsidiárias à exploração da costa e à expansão da economia paulista e brasileira rumo ao Oeste.

A instauração da propriedade fundiária e de sua condição de mercadoria, pela Lei de Terras de 1850, 
os sucessivos ciclos de exploração e a incorporação definitiva do território ao capital mundial, efetiva-
mente com o café, foram responsáveis pelo surgimento de muitos dos núcleos fora da região costeira 
e pelo reforço de papéis e funções de aglomerados preexistentes. Com a implantação das ferrovias 
paulistas, configurou-se uma rede urbana com características imbricadas: sobreposição dos nós da rede 
ferroviária com os primeiros núcleos urbanos; constituição de novos nós da rede com o aparecimento de 
cidades a partir das paradas da estrada de ferro. São José do Rio Preto teve um primeiro núcleo erigido 
sob a lógica pré-ferroviária, com posição geográfica e sítio ditados pelas oportunidades de acesso e des-
locamento impostas pelas formas do relevo, junto às necessidades próprias ao manejo e comercialização 
de animais. Ao cabo de 50 anos, esse núcleo se transformou, com a chegada da estrada de ferro e sua 
estação, reforçando uma centralidade em composição.
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Na Figura 2, resumimos elementos do primeiro plano documentado. A ocupação de São José do 
Rio Preto, ainda subordinada ao município de Jaboticabal, data dos anos de 1800. Em 1894, ocorreu um 
desmembramento deste último, dando origem ao primeiro, então com área de 26 mil quilômetros qua-
drados (Brandi, 2002). O núcleo dos anos de 1850 estava assentado na confluência de estradas boiadeiras 
que tinham como função os deslocamentos para manejo e comércio de gado. O plano assentava-se na 
parte mais alta de um divisor de águas, entre os Córregos Borá e Canela, afluentes do Rio Preto. Seu 
centro era o Largo da Capela, intersecção de caminhos boiadeiros. (Figura 3).

Figura 2. São José do Rio Preto. Assentamento original. 1852 a 1912. 
Org.: A. M. Whitacker

Figura 3. São José do Rio Preto. Planta da Cidade. Provavelmente, 1907.
Extraído de BRANDI, 2002.
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Em 1895, a Igreja Católica, detentora das terras que deram origem ao assentamento, encomendou 
ao engenheiro italiano, Ugolino Ugolini, um plano que ocuparia a área do núcleo anterior e se estende-
ria ao Rio Preto (NE) e aos dois córregos citados, Borá, prevendo-se a expansão urbana até os córregos 
Piedade (NO), e Canela (SE). O outro extremo que cerrava o polígono, à SO, não se limitava por acidentes 
naturais. Esse plano tinha como principais características, além da manutenção da forma de tabuleiro de 
xadrez, quadras subdivididas em oito lotes e um bulevar central sobre o divisor de águas dos dois córre-
gos, que deveria, em seu canteiro central, abrigar os principais edifícios públicos, igreja católica e praças, 
reforçando a centralidade da área correspondente ao núcleo original (Figura 4).

Figura 4. São José do Rio Preto. Plano de Ugolini. 1895. 
Extraído de Brandi, 2002.
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Em 1912, chegaram os trilhos da Estrada de Ferro Araraquarense, e sua estação foi disposta numa 
das extremidades da área ocupada, tendo o Rio Preto ao seu fundo. A frente da estação voltava-se 
para o plano urbano já existente, e seu pátio, depósitos e oficinas limitavam o que compreendia o pe-
rímetro urbano, seguido do que é descrito em documentos da época como perímetro suburbano, que 
abrangia também as chamadas vilas e, no caso, o cemitério, mais tarde chamado de Cemitério Velho 
(Figura 5).

A disposição da estação da estrada de ferro, com sua frente voltada para o núcleo já ocupado, refor-
çou uma distinção urbanística e socioeconómica entre o centro da cidade e as demais áreas urbanas, ou 
periurbanas, como denominadas nos planos da época, tendo, justamente, a Vila Maceno (NE, além do 
Rio Preto) como exemplo, caracterizada até os dias atuais por uma população de baixo e médio poder 
aquisitivo.

Havia, então, uma centralidade expressa pelas instalações religiosas, pelas amenidades represen-
tadas pela praça central, pelo projeto do bulevar e pelos serviços terciários e comércio, com presença 
marcante dos edifícios públicos nas proximidades da primeira pequena igreja. A estrada de ferro e sua 
estação, localizada a poucas dezenas de metros dessa incipiente área core, reforçavam sua centralidade 
e, guardando-se a escala do plano urbano da época, poderia ser tomada como uma primeira expansão.

Figura 5. São José do Rio Preto. Plano Urbano de 1923.
Extraído de www.riopreto.sp.gov.br.

Pela descrição anterior, pode-se notar que um processo de diferenciação sociopespacial se colocou 
em curso: o plano urbano de 1895 e suas atualizações posteriores, antes mesmo da chegada da estrada 
de ferro, definiam o perímetro urbano e o suburbano, a localização do cemitério (“velho” e “novo”) e 
uma distinção toponímica, mas também socioeconómica, que distinguia as áreas (e as pessoas) do núcleo 
original, expandido nesse plano urbano, como acima descrito, e das “vilas”, observadas, sobretudo, nos 
planos urbanos posteriores a 1912 (Figura 5).

A presença de comércio e serviços, públicos ou não, reforçaram, paulatinamente, os papéis do nú-
cleo original, que se estendeu aos limites dos córregos Borá e Canela e do Rio Preto, até a atual Rua 
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Independência. Mantinha-se, porém, como área core, um eixo partindo da estação de trens, pelo centro 

do divisor de águas, até o antigo largo da capela, largo da matriz e bulevar.

A expansão territorial do centro da cidade e, mesmo, do próprio núcleo urbano, esteve limitada 

pelos cursos d’água citados e pela instalação de estabelecimentos de saúde, hospitais e sanatórios, em 

direção à Rua da Independência. A localização desses serviços dava-se no lado desse polígono que, em-

bora não limitado pelos acidentes naturais, funcionou, da mesma forma, como nova barreira.

A primeira expansão do centro tradicional e de sua área core pode ser assim resumida: constituição 

e reforço da centralidade da área central, a partir da instalação da capela, depois igreja matriz, e de es-

tabelecimentos comerciais e de serviços, públicos ou não; reconhecimento dessa diferenciação no plano 

urbanístico de 1895 e, posteriormente, com a frente da estação da estrada de ferro, em 1912; paulatina 

ocupação do eixo central do núcleo original por edificações públicas ou religiosas, bem como por jardins 

e passeios e, em seu entorno imediato, o comércio e os serviços terciários, estabelecendo uma área core; 

expansão territorial da área central ocorrendo pari passu com o crescimento demográfico e económico 

do município, ainda que com grande limitação imposta pelos cursos d’água sobre os quais, até os anos 

50 do século passado, poucas passagens ligavam o núcleo original às áreas de expansão urbana mais 

recentes, as denominadas vilas.

No ano de 1980, características centrais dessa área foram acentuadas com a implantação de tre-

chos de vias tornados exclusivos para pedestres, com modificações no calçamento e no mobiliário ur-

bano, medida que teve como objetivo incrementar o fluxo de consumidores na área central, embora, 

à época, não tenha recebido apoio total de consumidores e comerciantes, parte destes, por temerem o 

afastamento de clientes habituados a se deslocarem de automóvel, e parte daqueles, justamente por 

essa razão.

Vários municípios paulistas adotaram, em suas áreas centrais, as ruas de pedestres, rapidamente ape-

lidadas de calçadões. De modo geral, e também em São José do Rio Preto, isso não ocorreu propriamente 

como uma intervenção de renovação, pois entre os motivos à época arrolados para a sua implantação, 

não se poderia incluir a intenção de recuperar o comércio local, pois este ainda não enfrentava a concor-

rência de shopping centers ou de outras áreas centrais, não estando, portanto, em obsolescência.

A ação estava voltada a incrementar a atração de consumidores da rede urbana próxima, reforçando 

os papéis de centralidade e de intermediação da cidade em sua hinterlândia. Uma disputa entre os go-

vernos municipais também pode ter ocorrido, pois as ruas de pedestres eram um modismo, replicando-se 

em várias cidades sem grandes estudos e projetos urbanísticos. 

Em resumo, tal intervenção urbanística reforçou a centralidade expressa nessa parte da cidade e, ao 

mesmo tempo, acentuou diferenças internas no centro tradicional e deste, em relação a outras áreas da 

cidade.

Na escala interna ao centro tradicional, sua área core se destacou com o calçamento e com o aumento 

da procura da área para a instalação de empresas do setor financeiro, lojas de departamento, estabeleci-

mentos comerciais tradicionais na cidade, voltados à população de maior poder aquisitivo, e principais es-

critórios de grandes empresas públicas e privadas. A localização desses estabelecimentos foi influenciada 

pela rua de pedestres, e esta, por sua vez, foi implantada levando-se em conta tais atividades.

Esse processo de diferenciação funcional e socioeconómica exemplifica a seletividade espacial (San-

tos, 1979) atuando na escala intraurbana e acentuando-se com a consolidação de uma zona periférica 

ao centro, caracterizada, nos dias atuais, por um comércio bastante peculiar, com produtos chineses, em 

geral de baixíssimo custo, e com mercadorias agropecuárias de pequeno valor e tamanho, bem como 

pela presença de algumas oficinas de conserto de automóveis, motocicletas e bicicletas, de pequenos 

escritórios, serviços pessoais, hotéis baratos e da prostituição, no período noturno.
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Essa zona periférica, em São José do Rio Preto, coincide com a franja do centro tradicional, que está 

próxima a um terminal de transporte coletivo local, à estação ferroviária e à rodoviária interurbana que 

manteve a ligação com cidades vizinhas e distantes, uma vez que o transporte de passageiros pela estra-

da de ferro não ocorre há mais de dez anos.

Essa descrição da área periférica encontra respaldo na bibliografia de origem estadunidense, que a 

retrata, de modo geral, com as seguintes características: uso semi-intensivo do solo, caracterizado por 

comércio atacadista, armazenagem e indústrias leves, terrenos abandonados ou vazios; predominância 

da edificação horizontal, com as atividades localizadas em prédios baixos; limitado crescimento territo-

rial horizontal; presença dos fixos, como terminais ferroviários e rodoviários, que denunciam os fluxos 

atinentes aos transportes coletivos de abrangência municipal, intermunicipal, inter-regional e nacional, 

e atividades correlatas, com a presença de depósitos, garagens e hotéis baratos (Horwood e Boyce, 1959; 

Murphy e Vance, 1954, 1955; Ribeiro Filho, 2004).

Atualmente, no centro de São José do Rio Preto, há pouca presença de área residencial de baixo 

status social, embora ainda ocorra, porém, com menor expressão, sobretudo com a subdivisão ou sublo-

cação de unidades habitacionais, em geral com algum grau de precariedade, e localizadas sobre estabe-

lecimentos comerciais e de serviços, ou nos fundos de seus terrenos.

Não existe total coincidência dessa zona periférica com antigas instalações industriais, de armazena-

mento e de comércio grossista, as quais se encontram de poucas dezenas a algumas centenas de metros 

a oeste e a norte, ao longo do traçado da estrada de ferro, e que foram objeto de projetos e ações de 

refuncionalização nas últimas décadas, a partir do restauro de uma antiga fábrica de derivados de carne 

(Valentim, 2009).

Identificamos, assim, a distinção entre uma zona periférica oriunda da inércia das formas espaciais 

industriais, à qual se aplica a denominação brownfields, e uma área cinzenta (Singer, 1977), ou mo-

mentaneamente degradada (Sposito, 1991), já que essa condição só se dá enquanto não há interesse 

predominantemente privado na promoção imobiliária dessa área, ou predominantemente público, em 

processos de requalificação ou refuncionalização.

O limite do centro oposto às estações, identificado com a Rua Independência, teve sua característica 

original amplificada, concentrando-se ali hospitais, clínicas, laboratórios de análises e consultórios mé-

dicos diversos.

Ao longo do que fora o Córrego Canela, retificado e encapsulado, sobre o qual hoje está a Avenida 

Alberto Andaló, o uso do solo caracterizou-se pela presença de edifícios verticais residenciais multifami-

liares que, quando de sua expansão nos anos de 1980, eram, majoritariamente, de alto padrão. Somam-

se a esse uso, outros, comerciais e de serviços, mas com padrão superior ao do core do centro.

Assim, a expansão territorial do centro tradicional deu-se não apenas com o aumento de sua área, 

tal como uma mancha de óleo, mas com tendência, ou consolidação, de distinções funcionais e socioeco-

nómicas, sobretudo a partir de eixos, expressas em características dos usos do solo comercial, de serviços 

e residencial. Acrescenta-se a essa expansão territorial horizontal, a expansão territorial vertical. Essas 

diferenças podem ter levado à especialização de determinadas áreas do centro. Tradicionalmente, os 

empreendimentos com maior capacidade de pagar pelas melhores localizações, seja adquirindo-as, seja 

alugando-as, ocupam as áreas de maior prestígio, melhor visibilidade ou acessibilidade, o que também 

parece ter sido a tônica em São José do Rio Preto.

Tais traços se transformam historicamente e podem possuir qualidades próprias a cada atividade. 

No entanto, a expectativa de escolha esteve relacionada à competência de fazê-la numa área da cidade 

com preços do solo relativamente caros, sobretudo enquanto se manteve mais evidente sua estrutura 

monocêntrica.
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Parece-nos que a monocentralidade foi responsável pela diversidade de usos do solo, combinada às 

especializações funcionais em seu interior que procuraram se beneficiar da acessibilidade máxima ofere-

cida pelo centro tradicional, quer o deslocamento em sua direção fosse feito por transporte coletivo ou 

individual, quer tivesse origem nas demais áreas da cidade ou em outras cidades. Assim, tanto a especia-

lização interna quanto o surgimento da área (ou zona) periférica do centro obedeceram a esse mesmo 

processo de concentração e especialização.

A expansão se deu, ora lançando-se mão da substituição de funções com a manutenção de formas 

arquitetônicas, caracterizada, em especial, pela conversão de residências em escritórios, lojas, oficinas 

etc., ora com novas edificações surgindo sobre o mesmo lote, nos casos em que houve obsolescência da 

forma e/ou inadequação desta às novas funções, embora ainda seja prática recorrente a efetivação de 

pequenas intervenções.

Em São José do Rio Preto, mas também em outras cidades brasileiras de porte, dinâmica, papéis e 

funções semelhantes, isso culminou na descaracterização, ou ocultação, por meio de letreiros, luminosos, 

envidraçamentos e outros recursos, de um patrimônio que tinha forte presença da linguagem art déco, 

sobretudo pela combinação do momento histórico de consolidação das áreas centrais com o predomínio 

e difusão desse estilo arquitetônico.

Com um estoque relativamente menor de terrenos vagos, e com um custo por metro quadrado, 

em geral, maior que o praticado no restante da cidade, a construção de edificações sobre lotes ainda 

não ocupados foi pequena se comparada às duas situações anteriormente descritas. No caso de novos 

prédios, erguidos ou em terrenos cuja edificação original fora demolida, ou naqueles ainda sem nenhu-

ma construção, houve maior presença de edifícios verticais, com vários pavimentos, de uso residencial 

exclusivo ou uso predominantemente residencial nos pavimentos superiores, até o início dos anos 80 do 

século XX, quando começaram a surgir altos edifícios, destinados apenas ao uso empresarial.

O centro tradicional de São José do Rio Preto, além do crescimento vertical e areal, passou também 

por processo de expansão por eixos. Os eixos do centro que primeiro começaram a receber atividades 

económicas identificadas com aquelas próprias ao centro da cidade foram os que limitavam sua área, 

além de outro vetor que, partindo da estação ferroviária e, depois, também da estação rodoviária (atual-

mente, uma está de frente à outra, separadas pelos trilhos da estrada de ferro e pelo pátio de manobras 

de ônibus, mas com a entrada de pedestres da última voltada para o centro tradicional, como também 

já estivera a estação ferroviária, sendo, assim, a de uso de ônibus edificada à frente da ferroviária, mas 

de costas para ela), seguiu pelo divisor de águas que se combinava com o eixo principal do centro e cul-

minava na antiga ligação viária com o sistema rodoviário do estado e que fora, anteriormente, a antiga 

estrada boiadeira, já descrita.

Três eixos principais exemplificam esse movimento: Eixo Rua Bernardino de Campos – Avenida Bri-

gadeiro Faria Lima – Avenida Anísio Haddad; Eixo Avenida Bady Bassit – Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira; Eixo Avenida Alberto Andaló – Avenida José Munia. Neles se observa, além da 

expansão reticular do centro tradicional, um processo de especialização funcional e socioeconómica 

que não reproduz o centro como um todo, mas se destaca pela diferenciação. Sua consolidação se deu 

pela transferência de estabelecimentos do centro, um desdobramento também identificado em outras 

cidades (Whitacker, 1991, 1997), e pela escolha desses eixos como primeira localização de novas casas 

comerciais.

Há, então, a configuração de um centro principal a partir do centro tradicional, inclusive tendo a 

centralidade reforçada pela expansão radioconcêntrica. Esta expansão do centro tradicional por eixos 

ocorreu concomitantemente a uma gradual popularização do comércio e dos serviços na área central 

tradicional, junto a uma perda relativa da função residencial.
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Assim, a redução da carga simbólica do centro, o espraiamento das áreas de moradia, com distinção 
socioeconómica, e a especialização funcional e/ou socioeconómica das atividades comerciais e de serviços 
pelos eixos, bem como a presença de grandes superfícies voltadas ao consumo, notadamente shopping 
centers, ocorreram simultaneamente ao reforço da característica popular do comércio e dos serviços 
na área central. A pequena presença da função residencial e os poucos atrativos relacionados a lazer e 
alimentação fora do horário comercial também colaboram para que a centralidade exercida por essa 
porção da cidade se reduza sensivelmente no período noturno.

O comércio popular se intensifica e se mantém devido a muitos fatores. Primeiramente, a acessibili-
dade a essa área ainda é boa, mesmo se considerarmos os problemas causados pela largura das vias, em 
confronto com o número crescente de veículos que por lá transita. Os deslocamentos são realizados por 
meio do transporte individual, já que o sistema viário ainda é predominantemente radiocêntrico, e pelo 
transporte coletivo, devido à proximidade do principal terminal e ponto de articulação desta modalida-
de de transporte, seja ele o municipal, seja o intermunicipal. A pequena mobilidade da população de 
menor poder aquisitivo a torna, assim, dependente dos sistemas viário e de transportes.

Em segundo lugar, a própria diversidade que caracteriza o centro possibilita, a quem para ele se 
desloca, suprir necessidades e desejos de consumo sem que precise ir a outras áreas da cidade, desde que 
não procure produtos e serviços caros e exclusivos.

Essa mudança no perfil de usuários do centro, que ocorre em São José do Rio Preto ao cabo de pou-
cas décadas, leva também a mudanças na tipologia dos estabelecimentos. Entre elas podemos destacar: a 
subdivisão de imóveis, possibilitando a redução dos valores do aluguel pago por cada locatário, sem que 
se diminua a remuneração ao locador; as mudanças de uso, mas com manutenção das formas, de prédios 
que antes funcionaram como cinemas, teatros e galpões, ocupados agora por redes de lojas populares 
e templos neopentecostais; o pequeno investimento, por parte dos proprietários dos imóveis em sua 
renovação e manutenção, contribuindo para a obsolescência física das edificações.

Dessa maneira, o centro, sob a perspectiva do que poderíamos denominar de tradicional, muda qua-
litativamente, pois, mantendo-se algumas formas espaciais, modos de comércio e prestação de serviços, 
ainda que numa composição diversa de atividades, tem lugar uma especialização socioeconómica que 
prepondera em seus usos e funções.

A concentração absoluta de atividades não residenciais continua a apresentar uma estrutura con-
cêntrica, com tendência à radioconcentricidade, como podemos observar na Figura 6. Sob esse prisma, o 
centro principal se destaca quando se compara a quantidade de seus estabelecimentos com o restante da 
cidade. Porém, essa dinâmica começa a se transformar, pois se ainda é evidente que o centro tradicional 
corresponde a uma área onde há ocorrência majoritária de edificações não residenciais, conformando, 
sob essa demanda, um centro principal, se optarmos por identificar a presença de atividades qualificadas 
por segmentos de consumo, pela presença de inovação em processos de gestão e de comercialização, 
assim como por articulações escalares mais complexas, tem-se um processo em que se pode notar um 
espalhamento seletivo das atividades centrais pela cidade (Figura 7). Esse quadro tende a sofrer nova 
mudança, com a substituição do comércio tradicional do centro pelo avanço de redes de lojas populares, 
as quais, do ponto de vista da logística, do planejamento e do mix de produtos, bem como de ofertas de 
modalidades de crédito e serviços atrelados à venda, são exemplos da banalização das técnicas.

Assim, o centro, sob as óticas da manutenção de sua localização na estrutura urbana, ainda que se 
considere sua expansão, da permanência de formas espaciais, ainda que modernizadas, e pela prevalên-
cia de atividades de comércio e serviços terciários, ainda que com mudanças de tipologia e estratégias de 
organização, guarda referências com o “tradicional”.
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Figura 6. São José do Rio Preto. Concentração absoluta de atividades não residenciais. 
Extraído de Whitacker (2003).

No que diz respeito ao centro principal, e sempre lembrando tratar-se de duas possibilidades analí-
ticas e não de dois centros, necessariamente, devemos compreender que suas funções e papéis não são 
os mesmos. O “tradicional” e o “principal” são, assim, e novamente, relacionais e relativos, e ambos dão 
significado ao velho centro e se apresentam como desafios sob a perspectiva de uma “nova vida”, uma 
vez que se devem dimensionar tais possibilidades analíticas para que fundem, ou não, ações de planeja-
mento, mas também para que se considerem a apropriação e o uso da área central das cidades.
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Figura 7. São José do Rio Preto. Densidade informacional (a) e inserção não-local (b). 
Extraído de Whitacker (2003)

2. Novas áreas centrais e mudanças no conteúdo do centro

A concepção de uma cidade policêntrica implica um sistema de áreas centrais com relações con-
correntes e complementares entre si que, mutatis mutandis, aproximam-se daquelas estudadas por Ca-
magni (1993), nas dimensões analíticas da rede urbana e da rede de cidades, e não apenas de áreas com 
relações hierárquicas, como exposto por Berry (1967) na transposição do modelo christalleriano.
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Os espaços destinados ao consumo, além de se multiplicarem pela cidade, têm assumido grande 
variedade funcional e diversidade de formas espaciais. Isso ocorre concomitantemente à manutenção de 
formas e processos identificados com uma estrutura urbana menos complexa, formal e funcionalmente. 
O próprio resultado dessa combinação do novo e do antigo, em matizes diferentes, concorre para a 
complexidade aludida.

Novas formas de concentração de comércio e serviços na cidade também estão identificadas com seu 
distanciamento, condição e causa da segregação socioespacial, materializada nos espaços de moradia, 
e da fragmentação socioespacial, expressa no porvir ou na concretização da possibilidade da prática do 
consumo em fragmentos da cidade, e mesmo de seu próprio consumo. As mudanças em curso na consti-
tuição da centralidade intraurbana, com mudanças de conteúdo no centro, que não concentra os papéis 
e funções que já detivera e não expressa mais a mesma centralidade, são indicativos de que ambos, 
formas espaciais e processos espaciais, recompõem-se em São José do Rio Preto com uma intensidade e 
celeridade próprias a um processo de reestruturação (Sposito, 1996, 2007).

A concentração e centralização de atividades e de fluxos passam por redefinição, encontrando-se 
um quadro em que a concentração absoluta de estabelecimentos não residenciais ainda obedece a um 
padrão radioconcêntrico (retornar à Figura 6), porém, se considerados indicadores qualitativos, observa-
se uma estrutura urbana que apresenta várias áreas ou eixos centrais (Figura 7), nos quais, de maneira 
diferenciada, estão organizadas e localizadas empresas que se distinguem daquelas que ocupam ma-
joritariamente o centro tradicional devido, pelo menos, a três condições: um alto índice de inserção 
não local (Whitacker, 2003), caracterizado por interações espaciais (Ullmann, 1954; Corrêa, 1997) das 
empresas com escalas não locais; densidade informacional (Santos, 1996; Whitacker, 2003, 2009), dada 
pela materialização de inovações tecnológicas na organização e/ou nos processos e/ou no capital fixo das 
empresas; perfil e nível de renda dos consumidores (Whitacker, 2003).

3. Nova vida ao velho centro?

O centro tradicional da cidade de São José do Rio Preto, como expressão formal de dinâmicas e 
processos, apresenta-se de maneira desafiadora às ações identificadas como de renovação, reabilitação, 
revitalização, regeneração ou requalificação urbanas (Fernandes, 2011).

Deve-se compreender que o investimento público sedimentado nessa área pela implantação ou 
incremento de meios de consumo coletivos (Lojkine, 1991) não pode, ou não deve, ser posto a perder. 
Em que medida os processos e ações pretendidos, planejados ou projetados se contrapõem, ou não, às 
lógicas mais gerais de reprodução do espaço urbano no âmbito da reprodução do capital? Ou seja, as 
ações de renovação, reabilitação, revitalização, regeneração ou requalificação urbanas podem ser um 
diacronismo (Lefebvre, 1983)? Esse diacronismo colocaria em que patamar a ideia de “uma nova vida ao 
velho centro”?

A cidade de São José do Rio Preto possui um tecido urbano relativamente disperso (Monclús, 1998), 
representado pelos espaços de moradia, de produção e de consumo, refletindo, estes últimos, um pro-
cesso de desconcentração e reconcentração em novos pontos ou retículas na cidade.

Novas áreas ou eixos centrais se constituem, recebendo ou incrementando a presença de atividades 
comerciais e de serviços terciários e configurando pontos de atração à população, com a conformação 
de centralidades também lúdicas e simbólicas. Essas novas áreas centrais se distinguem morfologicamen-
te de outras áreas da cidade e, funcionalmente, de outros elementos da estrutura urbana. Sua forma é 
resultante da concentração em novos pontos ou linhas na cidade. Distinguem-se no tecido urbano e, em 
muitos casos, concentram-se, nessas áreas, estabelecimentos que geram e atraem fluxos (centralização), 
os quais podem ser incrementados paulatinamente, em detrimento de uma diminuição do centro.
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Em situação semelhante, novas áreas e eixos centrais podem receber, comparativamente, mais ativi-
dades novas do que o centro tradicional, que ainda mantém, porém, centralidade. Assim, o crescimento 
do número de atividades e da intensidade dos fluxos gerados pode ser maior nas novas áreas, relativa-
mente ao centro. Essa parece ser a tônica em São José do Rio Preto.

Além dessa relação entre a quantidade de estabelecimentos e intensidade de fluxos, que na cidade 
em estudo ainda denota a importância do centro tradicional, devemos observar que os estabelecimentos 
ali localizados e nas novas áreas e eixos centrais, por sua tipologia e, sobretudo, pelo público que atraem 
e/ou almejam, e pelos fluxos decorrentes desse conteúdo diferente, imprimem distinções qualitativas 
entre as novas áreas, e entre estas e o centro tradicional, tanto pelo que contêm, como por aquilo que 
articulam ou desarticulam.

As relações entre e com essas áreas e eixos se estabelecem pela continuidade espacial, materiali-
zada pelos fluxos e seus agentes, estruturas e objetos (vias, trens, ônibus automóveis, pessoas) que se 
deslocam e percorrem todo o espaço urbano. Porém, essa continuidade é dada, cada vez mais, pelos 
deslocamentos do tipo ponto a ponto, obliterando a ideia da cidade como um conjunto, o que se acen-
tua pelo uso dos meios de transporte individual e pela fragmentação (Salgueiro, 1998), que possibilita 
a apropriação de fragmentos da cidade e, entre e com nós na rede de deslocamentos, áreas ou retículas 
dotadas de grande homogeneidade social e económica.

Soma-se a isso o horizonte da contiguidade espacial, exacerbando as possibilidades de apropriação 
atomizada da cidade pelos agentes e, também, a existência de formas espaciais e seus objetos técnicos 
que não mantenham, ou mantenham poucas interações espaciais com seu entorno imediato na cidade. 
Essa contiguidade espacial acentua-se com as tecnologias que possibilitam os deslocamentos virtuais 
(Ascher, 1995), permitindo, cada vez mais, que áreas da cidade não mantenham interações espaciais 
com seu entorno imediato, mas com parcelas distantes da cidade, entrecortadas por espaços de deslo-
camento, pois estes são cada vez mais do tipo ponto a ponto. As condições para que os agentes encon-
trem a diferença na cidade e as promessas que o diferente proporciona na vida da cidade são menores. 
A própria característica maior do centro – a soma de tudo o que existe, a sublimação do urbano (Lefeb-
vre, 1993) – vai se perdendo.

As novas áreas ou eixos de concentração que expressam centralidade possuem a qualidade, ou a pos-
sibilidade, de serem distintas e, em alguns casos, complementares. A distinção se dá por características 
morfológicas, por diferenciação funcional, por segmentação socioeconómica. As relações de integração 
entre as áreas centrais seriam mais evidentes, sobretudo naqueles casos em que duas situações estivessem 
presentes. Primeiramente, a apropriação atomizada, com cada nova área ou eixo especializando-se, e 
sendo assim apropriados pelas práticas espaciais. Neste caso, as práticas espaciais estabeleceriam, ou não, 
fluxos entre os espaços que expressam centralidade, mais do que aqueles estabelecidos entre empresas 
e órgãos e possibilitados pelos meios e sistemas de transporte. Em segundo lugar, o estabelecimento de 
ações suplementares entre as empresas e os fluxos advindos desta complementaridade, expressas em 
relações de tipo predominantemente hierárquico entre empresas e órgãos e suas filiais ou subsidiárias 
localizadas nas diferentes áreas centrais. Aqui devemos compreender que a relação de hierarquia se da-
ria mais entre as unidades da empresa instaladas em diferentes áreas centrais, que entre elementos da 
estrutura urbana (centro principal e subcentros). Mais que a complementaridade firmada pelos agentes, 
tem-se aquela das lógicas das empresas.

Isso nos coloca frente à realidade de que a proposição de ações cuja meta seja transformar as anti-
gas áreas centrais da cidade exige a compreensão de que as práticas sociais, as lógicas das empresas e as 
ações do poder público transformaram a forma e o conteúdo do centro, dificultando ações de interven-
ção que culminem no reavivamento do velho centro.

Às realidades complexas se interpõe a complexidade do estudo e da intervenção nas cidades, em 
face das mudanças profundas no mundo atual, a qual é condicionada por, tanto quanto é condição para: 
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a reestruturação económica e produtiva (crises e respostas às crises do capitalismo; novas lógicas de lo-
calização e de dispersão concentrada e seletiva da gestão, da produção e do consumo); a reestruturação 
urbana (processos de aglomeração urbana, levando a interações espaciais distintas e/ou complementa-
res, superposição de redes urbanas hierárquicas e não hierárquicas e coexistência da contiguidade e da 
continuidade); a reestruturação da cidade (esgarçamento do tecido urbano; policentrismo; polinuclea-
ção; segregação; fragmentação).

A essas questões articulam-se outras, dentre as quais destacamos, no âmbito do tema trabalhado, 
as diferenças entre a forma urbana e o processo de urbanização nas cidades em contextos temporais e 
geográficos distintos, que podem se traduzir em: aumento ou esvaziamento demográfico; condições 
elementares de habitabilidade e de sociabilidade existentes, ou a serem resgatadas ou conquistadas (O 
“Direito à Cidade”, Cf. Lefebvre, 1969); facilidades ou dificuldades diferentes de acessibilidade e mobi-
lidade; questões prementes distintas, colocadas ao planejamento e ao ordenamento pelos diferentes 
níveis de governo e pela governança; modos e oportunidades diversos de planejar e ordenar, que se 
associam a dificuldades, ou não, de ações consorciadas entre municipalidades, e destas com outras ins-
tâncias político-administrativas. 

No contexto das ações que envolvem renovação, reabilitação, revitalização e regeneração urbanas 
como temas atinentes ao planejamento na escala da cidade e que compõem, ou podem compor, a agen-
da de trabalho e de debate, destaca-se a premência de se apreenderem as diferenças entre o que, como 
escrevemos no início deste texto, distingue o centro tradicional do centro principal, e compreender o 
que é referência, lembrança ou memória, e o que é concretude. Soma-se a isso, a necessidade de com-
preender os limites e desafios do entendimento da interação e da codeterminação estabelecidos entre 
forma e conteúdo, entre espaço e sociedade, entre formas espaciais e práticas espaciais.

Assim, a intervenção nos centros das cidades deve reconhecer as práticas e lógicas do passado e as 
do presente, fugindo da espetacularização do espaço e da supremacia de formas-simulacro, indo ao en-
contro de um planejamento a partir do que é concreto, de novas práticas e lógicas. Não se pode olhar 
sobre os velhos centros com saudosismo, tampouco se deve deixar de reconhecer o valor da paisagem, 
das formas pretéritas, mas, sobretudo, das práticas que darão conteúdo e, eventualmente, possibilitarão 
ou ensejarão, novas ações de planejamento sobre um novo/velho espaço. No campo das práticas, e com 
chances de sucesso muito variáveis, são empreendidas várias ações de preservação e de restauro. Estas 
não podem, porém, perder de vista os agentes envolvidos, sem o que a revitalização (devolver à vida, 
não devolver a vida) do centro não se faz.

A população residente nas áreas de intervenção direta é, dessa maneira, elemento que não pode ser 
deixado em segundo plano, pois há que se avaliarem as probabilidades de haver remoção ou expulsão 
dos moradores originais. Essa possibilidade, inclusive, em muitos projetos é almejada, e a gentrificação 
se mostra como estratégia de “revitalização”.

No campo das lógicas, mais comuns são as ações de renovação e reabilitação. As formas são trans-
mutadas em duas direções: o simulacro do velho e o arremedo do novo. Reproduzem-se formas, cores, 
estilos e linguagens do velho centro. Ou se propõe converter o centro, espaço da cidade no qual, em 
tese, o individual e o coletivo, o público e o privado poderiam se encontrar e confrontar, num “shop-
ping center a céu aberto”, a paródia do novo. Assim, a espetacularização (Debord, 1997), a alegoriza-
ção da “vida” nos centros converte a rua, lugar do encontro, em sua antítese, local de passagem. Os 
shoppings centers e muitos dos novos espaços de consumo, erigidos como um pastiche do centro, em 
muitos casos, são postos em posição contrária: são eles, agora, os imitados. Ao pensar, planejar a cida-
de, impõem-se os desafios de se encontrar confluências entre as práticas e lógicas existentes e aquelas 
que sejam, social e coletivamente almejadas, compreendendo-se as contradições entre elas para que 
se possa agir.
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