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Desafios do presente para um futuro de confiança

Começo por felicitar todos os autores que nesta 2ª edição da revista TERRA MAIA dão à estampa pensamento crítico e conhecimento 
partilhado que nos enriquece. A todos deixo a expressão do meu apreço e gratidão pelo seu precioso contributo cívico.

A palavra do momento é pandemia, facto que nos remete para uma outra de dimensão plural que convoca toda a sociedade, 
refiro-me à palavra desafios. Desafios que serão tanto mais complexos e exigentes quanto for a evolução da pandemia global 
que se abateu sobre a Humanidade.

 No futuro, o que a realidade nacional nos vier a revelar, mais do que já sabemos, quanto aos efeitos da sua letalidade, duração 
e capacidade de resposta da comunidade científica, do Serviço Nacional de Saúde e da eficácia da administração pública a nível 
político e técnico, logo saberemos o que nos espera. Tudo isto vai inevitavelmente ter impacto na organização da sociedade, 
nas relações sociais e na relação com o espaço, quer na sua expressão urbana, como na sua matriz rural, com múltiplas 
repercussões que apresentarão naturais pontos de convergência e de diversificação.

Na centralidade do espaço urbano está a pessoa humana, perspetivada na sua dignidade individual e, igualmente, na sua 
integração coletiva. Ora, este é já um imenso desafio que se nos coloca, quando a ordem é de distanciamento, uso de máscara e, 
em momentos extremos, mesmo o confinamento, interrompendo o caminho que vinha sendo feito, no sentido de incrementar 
a proximidade, a solidariedade e a partilha colaborativa como boas práticas sociais. Temos, então, enquanto comunidade, um 
exigente desafio para cuidar de resolver bem e com toda a brevidade possível, o problema da proximidade física e das suas 
expressões afetivas, sob pena de vermos a comunidade mergulhar numa espécie de depressão psicossocial causada pela 
descompensação emocional.

Como sabemos, há hoje um movimento quase orgânico em várias geografias por esse Mundo fora, em que cientistas sociais, 
especialistas em planeamento territorial e urbanístico, filósofos, jornalistas e políticos estão a encetar um amplo debate sobre 
o futuro das cidades no pós-pandemia, tendo como pano de fundo, a realidade que se adensa a cada minuto, confirmando 
a tendência de que em 2050, mais de metade da população do nosso Planeta viverá, residindo e trabalhando nas cidades e 
grandes metrópoles. Nota curiosa para o facto de, nos painéis de sábios e atores convocados para esse debate, se inscrever, 
agora cada vez mais, a participação de representantes das Ciências Médicas, o que revela a importância da saúde pública no 
repensar das cidades.     

Conforta-me constatar que nesse debate em várias línguas, o ponto é também a problemática da decisão de travar a lógica da 
alta densidade, em favor da média e baixa densidade urbanas, valorizando cada vez mais, a integração de significativos espaços 
verdes, parques e jardins, mas também de equipamentos destinados à salutar fruição do espaço público, possibilitando a prática 
de exercício físico e desporto para todos ao ar livre.      

O nosso modelo habitacional tem vindo a evoluir de forma muito concreta nos últimos 30 anos, procurando assegurar às 
famílias que residem no nosso território concelhio, habitações dimensionadas à tipologia dos seus agregados familiares e à 
dignidade de toda a pessoa que partilha desse espaço comum de realização e felicidade.

Creio que é justo reconhecer que é este o modelo de desenvolvimento humano e planeamento territorial que estamos a 
concretizar na radical transformação urbana que se está a operar no empreendimento de habitação social do Sobreiro, onde 
vamos concluir ainda em 2020, a maior modelação da paisagem urbana, em pleno centro da Cidade da Maia, abrindo aquele 
complexo habitacional à cidade, rasgando avenidas e ruas mais amplas que vão compaginar a circulação automóvel com os 
modos suaves de mobilidade, pedonal e ciclável, de forma mais harmoniosa e sustentável. A par desta autêntica “revolução” 
urbana, está também em curso, uma mudança de denominação toponímica que fará jus ao invulgar aumento de área verde 
ajardinada, facto que permitirá designar com plena propriedade e sentido, aquele empreendimento por JARDINS DO SOBREIRO.

Este modelo que estamos a concluir nos JARDINS DO SOBREIRO, espaço urbano onde o foco é a pessoa humana, individual, 
familiar e socialmente considerada, será replicado noutros empreendimentos do concelho, precisamente numa lógica de 
equilíbrio da densidade urbana que queremos e que vimos prosseguindo. Um modelo que facilita a integração, que promove 
a identidade de lugar, que reforça sentimentos de pertença e robustece a coesão social, enfim, um modelo que em tempos de 
pandemia responde melhor aos desafios do quotidiano e, principalmente, às necessidades das pessoas.

É minha firme convicção que todo o planeamento, todo o pensamento crítico, todos os debates democráticos e plurais sobre o 
território só fazem sentido se o foco for a pessoa, a sua dignidade humana, a sua qualidade de vida e bem-estar, em suma a sua 
dignidade.

Se todos mantivermos o foco na dignidade da pessoa humana, enquanto fim último que valoriza o nosso trabalho, então sim, 
poderemos confiar num futuro de esperança para uma comunidade onde todos contam e são importantes e desse modo 
poderemos também conferir pleno significado à divisa inspiracional: MAIA SORRIR PARA A VIDA.

O Presidente da Câmara Municipal da Maia

António Domingos da Silva Tiago
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refiro-me à palavra desafios. Desafios que serão tanto mais complexos e exigentes quanto for a evolução da pandemia global 
que se abateu sobre a Humanidade.

 No futuro, o que a realidade nacional nos vier a revelar, mais do que já sabemos, quanto aos efeitos da sua letalidade, duração 
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famílias que residem no nosso território concelhio, habitações dimensionadas à tipologia dos seus agregados familiares e à 
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Creio que é justo reconhecer que é este o modelo de desenvolvimento humano e planeamento territorial que estamos a 
concretizar na radical transformação urbana que se está a operar no empreendimento de habitação social do Sobreiro, onde 
vamos concluir ainda em 2020, a maior modelação da paisagem urbana, em pleno centro da Cidade da Maia, abrindo aquele 
complexo habitacional à cidade, rasgando avenidas e ruas mais amplas que vão compaginar a circulação automóvel com os 
modos suaves de mobilidade, pedonal e ciclável, de forma mais harmoniosa e sustentável. A par desta autêntica “revolução” 
urbana, está também em curso, uma mudança de denominação toponímica que fará jus ao invulgar aumento de área verde 
ajardinada, facto que permitirá designar com plena propriedade e sentido, aquele empreendimento por JARDINS DO SOBREIRO.

Este modelo que estamos a concluir nos JARDINS DO SOBREIRO, espaço urbano onde o foco é a pessoa humana, individual, 
familiar e socialmente considerada, será replicado noutros empreendimentos do concelho, precisamente numa lógica de 
equilíbrio da densidade urbana que queremos e que vimos prosseguindo. Um modelo que facilita a integração, que promove 
a identidade de lugar, que reforça sentimentos de pertença e robustece a coesão social, enfim, um modelo que em tempos de 
pandemia responde melhor aos desafios do quotidiano e, principalmente, às necessidades das pessoas.

É minha firme convicção que todo o planeamento, todo o pensamento crítico, todos os debates democráticos e plurais sobre o 
território só fazem sentido se o foco for a pessoa, a sua dignidade humana, a sua qualidade de vida e bem-estar, em suma a sua 
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E, Entretanto, Sucedeu Mesmo
(outra vez)

Este segundo número da Terra Maia tinha 
como linha temática o futuro próximo: 
“Partir desse anacrónico presente-ausente-
passado que só hoje é inteligível, mas 
com a clara tentativa de projectar a visão 
para um futuro que, cada vez mais, é 
instantaneamente presente-passado”, como 
se escreveu no fecho da TM#01. Entretanto 
sucedeu mesmo uma crise global que 
reformulou estruturalmente o presente 
através da aceleração do futuro.

A história das pestes pandémicas no 
antropoceno está feita, muito estudada e 
facilmente acessível. Algumas sucederam já 
num Mundo em processo de globalização. 
O que, desta vez, é substantivamente 
diferente pode isolar-se em dois factos 
(pouco abonatórios, aliás, para a dimensão 
destruidora): o primeiro é que temos hoje, 
em globalização consumada, comunicação e 
informação instantâneas (para o bem e para 
o mal); e o segundo é que, honestamente, 
não temos a atenuante de não estarmos 
avisados.

A pandemia covídica causada pelo SARS-
CoV-2 é, sem margem para dúvida, o 
sucedimento mais perturbador dos 
modelo e padrão da vida quotidiana 
global no tempo da geração a que todos 
pertencemos. O surto em si, por via da 
agressividade e inteligência biológica do 
vírus, assustou de tal forma a humanidade 
que, dir-se-á no futuro, “fechou o Mundo”.

Esse “fecho do Mundo”, em urgência, 
confinou as populações nos seus casulos de 
habitação e deixou os territórios (sobretudo 
os urbanizados) numa espécie de suspensão 
do tempo, da existência, proporcionando 
visões de uma realidade cinematográfica 
não encenada. Tornou-se imperativo que, 
“quando podemos voltar à rua”, tenhamos 
espaços públicos com dimensão e conforto 
suficientes para respirarmos a alma do 
lugar em que vivemos. Sendo lugares com 
História, melhor ainda, como pode ver-se no 
texto de Gonçalo Maia Marques.

Essa suspensão do tempo analógico por 
um período prolongado (e estamos para 
ver…), além de expor os espaços dos 
magotes totalmente libertos de marabuntas 
- despidos de função e apenas mostrando 
a morfologia dos lugares, portanto - expôs 
também a evidência do que já sabíamos 
(científica e empiricamente) sobre os efeitos 
dos tais modelo e padrão da vida quotidiana 
global que praticávamos antes de sermos 
assustados por este acelular que nem 
animal é. Os índices de agressão ambiental, 
nos seus principais descritores, caíram a 
pique, tendo-se evidenciado o papel da 
mobilidade metropolitana, por exemplo. No 
texto de Tomás Allen, arquitecto com larga 
experiência na projectação, implementação e 
gestão de transportes públicos, vai exaltada 
a oportunidade de em 2030 olharmos para 
2020 como a janela da consolidação de um 
novo paradigma.
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Nesse período de confinamento profilático, apesar de tudo, também ficaram 
visíveis algumas dimensões da capacidade de resiliência da “espécie” 
(a nossa), por via do sentido gregário - irromperam manifestações de 
disponibilidade solidária algo surpreendentes, a todas as escalas da dimensão 
das urbes, das administrações ao simples habitante. Na Maia não foi diferente 
e, esse cadinho da fotografia, é e será precioso: melhorar a cidade, o bairro, a 
praça, a rua e a habitação, o escritório, o equipamento, a loja. E plantar mais 
árvores e fazer mais jardins. Tal como a regeneração do Bairro do Sobreiro 
é exemplo maior. Nuno Lopes, arquitecto dos quadros da Espaço Municipal 
e muito experiente na produção e manutenção do parque habitacional 
municipal, apresenta no seu texto a defesa da “visão multidisciplinar 
integrada” – do profissionalismo técnico à solidariedade social – como 
fundacional para a eficácia das operações de regeneração urbana.

Parece evidente (como já parecia há muito, 
na verdade) que seria inteligente “mudarmos 
de modelo de vida”… No mínimo, reduzirmos 
ao mínimo o mais pernicioso e adoptarmos 
um mínimo de novos hábitos de vida que 
nos capacitassem minimamente para, no 
mínimo, mantermos níveis regeneráveis 
mínimos de convivência. Um minimalismo 
comportamental, frugal, como mínimo de 
atitude. Francisco José da Cunha, experiente 
arquitecto sénior do quadro de dirigentes da 
Câmara Municipal da Maia, discorre no seu 
texto sobre os descritores de boas práticas 
na gestão da “urbanidade”, acentuando 
o que deveremos ter como prioridades 
comummente partilhadas.

Estavam, nalguns lugares como na Maia, a 
dar-se passos consistentes nesse sentido. 
Esta dramática perturbação, na verdade e 
além de confirmar a justeza da doutrina, 
constitui uma oportunidade de exponenciar 
esse rumo. O envolvimento (“envolvimento”, 
repito) das comunidades (dos “comuns”, 
em arcaísmo) é e será incontornável. Abel 
Coentrão, jornalista sénior dos quadros do 
jornal “Público” e com alargada experiência 
na dinamização de debates públicos em 
torno de temas centrais da “urbanidade 
contemporânea”, apresenta-nos a razão das 
partilha e participação activas nos processos 
de fabrico das decisões sobre o planeamento 
do território e a construção da Cidade.
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Há, contudo, uma subtil diferença que 
pode vir a condicionar a reformulação de 
comportamentos: o receio de estar próximo! 
Não deveremos estar próximos nas nossas 
salas de trabalho ou de encontro tal como 
antes, mas estamos mais próximos do que 
nunca, estando distantes, nas plataformas 
digitais. Mário Nuno Neves, doutor em 
ciência política e Vereador que dispensa mais 
apresentação, reflecte justamente em torno 
do novo olhar sobre os espaços públicos 
e a natureza, concomitantemente fractal e 
global, das novas ágoras virtuais. Num outro 
texto, sobre Street Art, discorre sobre uma 
das formas contemporâneas de apropriação 
da cidade física pelos cidadãos e o factor 
de coesão identitária que transporta em si 
mesma.

O tal “fecho do Mundo” foi-o, de facto, 
apenas para as actividades quotidianas 
desempenhadas e materializadas em suporte 
físico. O “Mundo digital” experienciou o maior 
salto temporal jamais imaginado mesmo 
pelos mais acérrimos impulsionadores 
tecnológicos (a tal aceleração do futuro), 

criando, aliás, campo aberto para uma 
miríade mais ou menos alucinada de teorias 
da conspiração, outrossim para a urgência 
de uma profunda e séria reflexão sobre, 
por exemplo, como a democracia política e 
participativa pode e/ou deve moderar e/ou 
regular essa fábrica da realidade instantânea 
e, iminentemente, volátil.

É crucial não perdermos de vista que o 
Planeta “pré-COVID19”, já nos urgia respostas 
para uma miríade de sinais patológicos, os 
quais nunca fomos capazes de inscrever 
na evolução dos comportamentos sociais 
massivos. Tão crucial quanto prosseguir os 
cuidados com o território, melhorando-o por 
adaptação e/ou transformação.

Este segundo número da TM manteve, 
pois, a linha editorial planeada, tratando 
temas concretos aplicados ao território num 
pensamento de sinal prospectivo, transversal 
aos blocos temáticos. Nada surpreenderá, 
contudo, que todos os autores demonstrem 
um certo nível de carga viral.

José Carlos Portugal
Consultor da Câmara Municipal da Maia
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O futuro é obviamente incerto, mas 
estima-se que metade da população 
mundial se concentre nas cidades. 
Com o seu crescimento exponencial 
e com os avanços da tecnologia, as 
cidades têm obrigatoriamente de se 
transformar e de se adaptar. Mas 
como será concretamente o futuro 
das cidades?

O termo “smart city” teve origem 
nos anos 90 para descrever o 
fenómeno de desenvolvimento 
urbano com base na tecnologia, 
inovação e globalização. Mais 
tarde, o termo ganhou uma nova 
dimensão no âmbito científico, em 
que as cidades subsistiam de forma 
autónoma, sustentável e inteligente.

Existem diversas opiniões sobre 
os elementos que compõem uma 
cidade para que esta possa ser 
considerada “smart”. Destacam-se 
os seguintes:

Infraestruturas:  serviços como 
a água e a energia aliados a 
tecnologia inteligente;

Mobilidade: sistemas de transporte 
potencializados com sistemas de 
controlo e monitorização em tempo 
real;

Ambiente: recurso da tecnologia 
para desenvolvimento de soluções 
inteligentes na área da saúde, 
educação, turismo e segurança;

Pessoas: a cidade proporciona 
medidas que potencializam a 
criatividade e a inovação;

Vida: inovação que promove a 
qualidade de vida no espaço urbano;

Economia: tecnologia e inovação 
associada ao desenvolvimento de 
negócios, emprego e crescimento 
urbano.

As cidades passariam a funcionar 
de forma inteligente e ecológica, 
com níveis mínimos de consumo de 
recursos naturais, alimentadas por 
energia solar, repletas de bicicletas 
e veículos elétricos, luzes LED nas 
ruas, entre outras medidas.

Questões como a eficiência 
energética, a mobilidade 
sustentável, o clima e as alterações 
climáticas, o consumo sustentável, 
o uso eficiente de recursos, a 
valorização dos resíduos ou ainda 
a preservação da biodiversidade 
são áreas essenciais que merecem 
uma reflexão individual e coletiva, 
no sentido de se alcançar um 
desenvolvimento sustentável.

No fundo, o desenvolvimento 
sustentável visa melhorar as 
condições de vida de todos, 
preservando-se o meio envolvente 
a curto, mas também a longo 
prazo, tendo como objetivo um 
desenvolvimento economicamente 
eficaz, socialmente equitativo 
e ecologicamente sustentável. 
Tal implica um uso razoável dos 
recursos da Terra e a preservação 
das espécies e dos habitats naturais.

Este paradigma de desenvolvimento 
ficou plasmado na cimeira do 
Rio-92, através da Agenda 21, 
que objetivou o desenvolvimento 
sustentável, priorizando o 

meio ambiente. O documento 
foi elaborado com base na 
conservação ambiental, justiça 
social e crescimento económico. 

Entretanto, os oito objetivos 
traçados internacionalmente no 
início deste século, no que ficou 
conhecido como os «8 objetivos do 
milénio», para o período de 2000 
a 2015, deram lugar, em 2015, aos 
«17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável». Definidos numa 
cimeira da ONU, em Nova Iorque, e 
dão corpo à nova agenda de ação 
até 2030. Esta agenda é fruto do 
trabalho conjunto de governos e 
cidadãos de todo o mundo para 
criar um novo modelo global para 
acabar com a pobreza, promover 
a prosperidade e o bem-estar, 
proteger o ambiente e combater as 
alterações climáticas. 

O mundo está em mudança 
contínua, obrigando 
a reajustamentos de 
comportamentos, da economia, da 
tecnologia, de métodos e ritmos 
de trabalho, em resumo em todas 
as áreas da vida. O planeamento 
urbano tem de ser cada vez mais 
multidisciplinar, pensar o território, 
seja ele urbano, florestal ou agrícola 
como espaços dinâmicos, promover 
a sustentabilidade e o respeito pela 
natureza e pela vida (em todas as 
suas formas). 

Os espaços têm de refletir essa 
nova dinâmica e esse respeito pelo 
ambiente e pela vida.

O que serão as cidades daqui a 40 ou 50 anos?
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O planeamento e a gestão 
municipal devem ser concebidos, 
fundamentalmente, como um 
processo político, onde as decisões 
devem ser tomadas e definidas de 
forma democrática e participativa. 
Neste processo de decisão é 
imprescindível reconhecer que o 
planeamento urbano das cidades 
não está dependente apenas do 
ordenamento territorial, no uso 
e ocupação do solo, mas inclui 
o bem-estar da população que 
nele habita. Só assim é que o 
planeamento estará orientado 
para propiciar a qualidade de 
vida e novos parâmetros de 
sustentabilidade emocional, 
traduzidos por índices que meçam 
a produtividade, prosperidade e 
felicidade do cidadão. A cidade 
não é propriedade particular 
nem responsabilidade isolada do 
presidente, dos vereadores ou de 
órgãos e entidades que detêm o 
poder político ou económico. Ela é 
património e responsabilidade de 
todos os que nela residem. Cada 
cidadão tem direitos e deveres a 
serem respeitados, que precisam 
ser claramente determinados de 
forma coletiva, contemplados 
no planeamento urbano, para 
que os interesses da sociedade 
sejam reconhecidos, valorizados e 
premeiem as ações de melhoria de 
qualidade de vida. 

A adoção de medidas por parte 
dos governantes e de práticas pela 
sociedade focadas na melhoria da 
educação, na elevação dos níveis 
de saúde, na ocupação racional do 
espaço urbano, no uso racional de 

energia, na reciclagem de materiais, 
na integração de sistemas de 
transporte, em novos processos 
construtivos com menor produção 
de resíduos e com a adoção de 
recursos tecnológicos, entre outras, 
é imperativa para elevar as cidades a 
um patamar de excelência que lhes 
possibilite um melhor desempenho 
urbano e qualidade de vida.

Em 2020 vivemos um período 
inusitado e ainda sem sabermos 
todas as consequências e alterações 
que o Coronavírus vai originar, 
no entanto sabemos que está 
a provocar mudanças quer na 
economia, quer no mundo laboral, 
quer a nível das relações sociais 
e em muitos outros setores que 
está a obrigar o mundo a novas 
adaptações em tempo relâmpago.

De que forma o COVID-19 vai se 
refletir no planeamento urbano?

A Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto (FAUP) está 
a apoiar um estudo internacional – 
Cidades Emergentes –  que pretende 
aferir o impacto do isolamento 
social, no contexto da pandemia do 
novo coronavírus, no nosso modo 
de olhar para as cidades e para a 
habitação.

Para além de Portugal, o estudo 
está já a decorrer em Espanha, 
México, Peru e Equador e será ainda 
estendido ao Brasil e Canadá.

O estudo incide em aspetos como 
as características da habitação, 
o espaço para o teletrabalho, 
a relação da habitação com o 
exterior, a relação com vizinhos, 

as qualidades do espaço público, 
o funcionamento da cidade e o 
controlo social. O objetivo passa 
por sistematizar informação sobre 
atitudes e perceções, quer sobre o 
momento presente, quer sobre o 
futuro.

Com este estudo pretende aquela 
entidade obter uma melhor 
compreensão da situação de 
exceção que se vive devido à 
Covid-19, bem como contribuir 
com informação útil para apoiar 
o desenvolvimento de políticas 
públicas relacionadas com as 
cidades e a habitação.

Temos de estar atentos, apelar à 
participação ativa dos cidadãos para 
encontrar soluções participadas. 
Esta visão deve estar sustentada por 
princípios que promovam a sinergia 
entre as dimensões ambiental, 
sociocultural e económica do 
desenvolvimento e a dimensão 
emocional dos cidadãos e das novas 
necessidades provocadas pela 
Pandemia.

Quantos não se aperceberam 
durante este período daquilo que 
são as lacunas não só da casa, 
mas também do espaço público. 
Acreditamos que após este tempo 
em confinamento as pessoas 
estejam mais cientes das suas 
necessidades individuais e coletivas 
e que seja, por isso, um ótimo 
momento para se desenvolver 
este estudo e poder criar melhores 
espaços e melhorar a urbe.

Francisco Cunha, arq.
Diretor do Departamento de 
Sustentabilidade Territorial
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Maia, Regeneração Urbana 2030 – “expectativas” para 
a próxima década

Desenho elaborado para a conceção de outdoors de comunicação das obras do Bairro do Sobreiro
Nuno Lopes, 2013

Em “A Especulação Imobiliária” (“La Speculazione Edilizia”, 1974), o escritor Italo Calvino satiriza o “boom” 
imobiliário e económico das cidades na segunda metade do século XX. Algures na breve narrativa, 
encontrei uma curiosa expressão capaz de definir o modelo da cidade contemporânea, e que suscita, 
simultaneamente, a hipótese de uma alternativa, como se a “mesma vida automobilística urbana” 
da Riviera italiana, da velha Europa e do Mundo, e assim também da nossa terra Maia, se pudesse 
transformar numa outra vida urbana insurgente. 

Estava encontrada a ponta do novelo e o texto podia debruçar-se sobre a superação daquele modelo 
automobilístico da cidade, que concede a primazia absoluta à construção dos espaços para o automóvel, 
a partir da experiência pessoal sobre as intervenções em curso no centro da cidade da Maia, mais 
precisamente no Bairro do Sobreiro e no seu entorno.

Em 2016, no âmbito do atual quadro comunitário, e através do programa regional Norte 2020, o 
Município da Maia apresenta o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 

Apesar das insuficiências e dificuldades a apontar às operações financiadas por fundos europeus nas 
últimas décadas, em especial o agravamento da burocracia, proporcional às crescentes exigências de 
controlo na transferência e aplicação dos dinheiros comunitários, há, contudo, um mérito particular 
das novas políticas, evidente na reabilitação do centro da Maia e do Bairro do Sobreiro – impõem a 
construção de uma Estratégia. 
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Sem prejuízo da manutenção do sistema de candidaturas específicas, temáticas, eixo a eixo, projeto a 
projeto, os municípios foram obrigados a definir, através dos PEDU e da trindade dos seus planos de ação 
(mobilidade sustentável, reabilitação urbana e comunidades desfavorecidas), uma base estratégica para 
enquadrar a articulação de projetos interdependentes, assegurando assim, supostamente, contiguidades 
e sinergias entre candidaturas e operações distintas.

Com esta inovação, em teoria, em vez de transformações urbanísticas avulsas, seria possível desenvolver 
operações integradas, o que implica, para além do costumeiro aprovisionamento orçamental, uma 
programação estratégica de facto.

Ora, sem esquecer os problemas típicos das grandes obras, nem as opiniões e críticas a que “coisa 
pública” nunca escapa, as operações em curso no centro da cidade e, em particular, no Bairro do 
Sobreiro, evidenciam, no mínimo, um esforço assinalável de articulação de projetos, para assim se obter 
um impacto maior do que o que resultaria da simples soma das partes. Neste sentido, estaremos perante 
um processo de regeneração urbana, com vários níveis: reabilitação do edificado e do espaço público; 
renovação com nova construção, capaz de coexistir harmoniosamente com outros tempos da cidade; e, 
ainda, revitalização, através de ações imateriais que visam melhorar a qualidade de vida da população, 
a sua segurança, e dinamizar o tecido social e económico. Sem a conjugação simultânea destes três 
níveis não é possível falar de regeneração. Importa notar que a primeira dimensão está em pleno 
desenvolvimento no Bairro do Sobreiro, faltando promover e/ou acelerar a execução das restantes.

Em vez de uma única operação de reabilitação, foram executadas e estão em curso mais de uma dezena 
de operações físicas financiadas através de diferentes programas, tanto ao nível do edificado, como do 
espaço público, que as imagens ilustram.

Planta de implantação do conjunto de operações de 
reabilitação dos espaços públicos do Bairro do Sobreiro, 
incluindo implantação prospetiva de novas construções 
(equipamentos e habitação coletiva) – cenário hipotético 
de desenvolvimento da zona até 2030
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nova rotunda / praceta

percursos do Jardim do Sobreiro e hortas urbanas

reabilitação da Torre 1 e Praça do Oxigénio
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Há também um conjunto de medidas imateriais em implementação, sendo de relevar as atividades do 
Contrato Local de Segurança (CLS), os serviços do Centro Comunitário do Sobreiro e a candidatura “Projetos 
Inovadores de Inclusão Social de âmbito Territorial”, aprovada recentemente.  Prevê-se que estas ações 
imateriais, que articulam entidades municipais, do setor social, polícia, escolas e a população em geral, 
possam ser incrementadas e potenciadas, pois delas muito depende o sucesso da dinâmica de regeneração.

Mas, basta de descrição, pois as operações no centro da Maia são apenas o mote para deixar algumas 
preocupações e “expectativas” sobre a cidade de amanhã.

A superação da cidade do automóvel – depois da “vida automobilística urbana”

A cidade do século XX foi vincadamente marcada pelo automóvel. As ruas da cidade oitocentista, 
que tanto admiramos, deram lugar às grandes avenidas higiénicas e, depois, às autoestradas, aos 
nós rodoviários e ao sonho “americano” dos subúrbios. O automóvel desenhou a cidade sem limites, 
a urbanização difusa, e, aqui no noroeste peninsular, a famigerada “Rua da Estrada”, descrita pelo 
geógrafo Álvaro Domingues. A vida urbana transformou-se, acelerou, como as taxas de motorização. O 
automóvel redefiniu totalmente a nossa relação física com o espaço e até com o tempo. Deixamos de 
saber andar, de medir as coisas e as distâncias em função das nossas próprias limitações físico-biológicas. 
O automóvel tornou-se uma extensão tão necessária do nosso corpo que não desaparecerá em dez 
anos, nem provavelmente em cem. Mas a nossa relação com ele precisa de mudar. Há que redefinir 
prioridades de organização do espaço, cada vez mais limitado. 

Temos de voltar a conquistar, como seres andantes, uma parte significativa do espaço público. A nossa 
saúde já depende dos passos que damos e que até contamos com pulseiras ligadas a telemóveis. É 
a liberdade que está em jogo. Temos de poder habitar, estar e percorrer a cidade com qualidade – a 
pedonalização, recreativa ou não, é uma tendência genética.

A casa já não é para toda a vida e a mudança de habitação em função do trabalho não só é uma opção 
lógica, como vantajosa, que condicionará o mercado imobiliário nos próximos anos. 

A rua é uma extensão da nossa casa e a sua qualificação é cada vez mais um fator diferenciador 
do ambiente urbano – a reabilitação do Bairro do Sobreiro poderá vir a provar, a seu tempo, que a 
reabilitação urbana, quando parte de um processo de regeneração, é tanto mais eficaz se articulada entre 
edifícios, espaço público e dinâmicas sociais, na linha do que Jan Gehl teoriza em “Life Between Buidings 
– Using Public Space” (1971). A imagem recorrente e conhecida da praça como a “sala” da cidade, dos 
passeios e ruas como “corredores”, não é despicienda. Se todo o espaço fosse devotado aos automóveis 
e ao seu aparcamento, não sobrariam espaços para o homem, à escala do homem – o equilíbrio da 
relação entre circulação pedonal e mecânica, incluindo o aparcamento, foi, é e será ainda uma questão 
fraturante, implicando um diálogo constante com a população. É urgente promover este diálogo, que 
também é obra, com ordem, método e afetação de recursos.  

A eletrificação dos veículos já chegou, e a mobilidade a hidrogénio vem a caminho – disso depende a 
descarbonização. O advento dos carros autónomos implicará também, em poucos anos, uma alteração 
substancial do uso do automóvel. Os holandeses usam e trocam de bicicleta há décadas (valeram as 
decisões radicais que o governo central arriscou na década de 70, em plena crise do petróleo). Vamos 
passar a ter de considerar o automóvel como um bem mais coletivo, partilhável, sem preconceitos 
de propriedade. Aparecerão “tomadas” nas “salas” e nos “corredores” da cidade, isto é, pontos de 
carregamento elétrico ou postos de pilhas de hidrogénio. Em 2030, o Bairro do Sobreiro, sem garagens 
integradas nos edifícios, terá, eventualmente, novos elementos de mobiliário urbano, tão importantes 
como as luminárias. E o seu uso implicará uma nova consciência cívica, mais respeitadora, mais coletiva, 
que podemos e devemos desde já incentivar. 
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 setor do Jardim do Sobreiro e novo arruamento
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A valorização do PROJETO e do LUGAR – devemos projetar mais lentamente, podemos 
construir (muito) mais rapidamente

A gestão e a execução das intervenções de regeneração, pela sua elevada complexidade, extensão e 
valências multidisciplinares, exigem, já hoje, uma evolução social e cultural da sociedade portuguesa – é 
premente valorizar a conceção de projetos e projetistas e reconhecer a necessidade de conhecimento do 
lugar como condição primeira para intervir (bem) no espaço. 

Fernando Távora, um dos arquitetos fundadores da “Escola do Porto”, escreveu, em 1962, no livro 
“Da Organização do Espaço”, o que ainda nos falta aplicar, se possível, até 2030 – “projectar; planear; 
desenhar; não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação de formas vazias de sentido, impostas por 
capricho da moda ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, 
antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto 
deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem…”.

Hoje tudo se pensa e quer à velocidade da Internet 5G. Contudo, a elaboração de um projeto, com 
múltiplas especialidades, competências e agentes, em qualquer dinâmica de regeneração urbana, 
depende de milhares de decisões, atos e definições, plasmados de forma ordenada e sistematizada em 
dezenas ou centenas de documentos desenhados e escritos. 

Apesar disso, a complexidade das atividades de projetação é socialmente desvalorizada. Toda a afinação 
projetual e o próprio exercício de conceção precisam de mais tempo, de maturação. Em países mais 
avançados, já se percebeu que o tempo investido no projeto é sinónimo de menos erros, maior controlo 
de custos e de trabalhos não previstos, muito mais qualidade (de espaço) e redução de prazos de obra. 
Está tudo inventado, mas por cá só se compram obras feitas.

A experiência das intervenções no centro da Maia e no Bairro do Sobreiro releva o caminho crítico da 
dilatação dos prazos de elaboração de projetos, bem como, antes disso, da definição da “encomenda”, do 
programa (usos, exigências funcionais, técnicas e construtivas, orçamento…). Esta valorização do projeto 
depende, em primeiro lugar, de uma mudança de consciências, cultural, e, depois, de um ajustamento 
dos próprios modelos de acesso e aplicação dos programas de financiamento comunitário, sem esquecer 
um envolvimento político e estratégico cada vez mais antecipado e concertado tecnicamente.

Entretanto, a conjugação de várias entidades, projetos e operações, físicas e materiais, que sustentam 
a regeneração urbana, também mostrou que o conhecimento profundo do local e o contacto com a 
população são determinantes para o sucesso. Assim, acalento também a “expectativa” de que os processos 
de regeneração possam, em 2030, ser programados e projetados com maior antecedência, com um 
envolvimento mais abrangente e organizado de entidades responsáveis por projetos interdependentes, 
apostando mais na utilização de equipas técnicas locais, conhecedoras dos espaços a transformar e das 
populações e, até, se possível, deslocadas para as zonas a intervencionar (a partir de dentro)…

Os sinais de que estas questões se vão colocar, antes de 2030, estão aí – as redes sociais mantêm uma 
evolução progressiva, não apenas sobre suportes digitais, mas também estimulando interações físicas; 
a participação pública generaliza-se na gestão autárquica, ao nível do planeamento e dos incentivos à 
reabilitação (veja-se o caso do PDM da Maia e das “áreas de reabilitação urbana”, as ARU’s, estas à espera 
de uma nova lufada legislativa, mais pragmática, que “democratize” a execução operacional); as práticas 
projetuais estão também a mudar, com instrumentos mais complexos, como é caso das tecnologias “BIM” 
(Building Information Modelling), de modelação tridimensional com metadados, e até SIG (sistemas de 
informação geográfica). No caso das intervenções do Sobreiro, estes novos sistemas podem e devem 
permitir, a médio prazo, organizar o cadastro no subsolo e assegurar a gestão integrada das redes 
infraestruturais, evitando, por exemplo, quebras nos serviços ou cortes acidentais de tubagens.
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Uma nova mentalidade cívica coletiva para habitar 
a cidade – o “nosso” bairro A palavra “bairro” tem, 
em Portugal, uma conotação pejorativa. Porém, no 
Reino Unido, a palavra “neighbourhood”, ou mesmo 
noutros países, “bairro” é um conceito “positivo”, de 
“comunidade”, unidade mínima de urbanização e de 
organização de espaços condominiais e de territórios 
de pertença sociologicamente reconhecidos.

A próxima década pode ajudar a resgatar a palavra 
“bairro”. Para isso, é preciso uma nova mentalidade 
cívica coletiva. É preciso inventar novas formas 
de organização social de proximidade, por 
exemplo na gestão do parque de habitação social, 
que passem pela 
transferência de 
responsabilidades 
de menor encargo 
para os próprios 
habitantes, 
devidamente 
reorganizados, 
e por novas 
abordagens de 
comunicação e 
vizinhança. Com 
nova legislação, 
novos contratos 
habitacionais ou 
até apenas com 
novas práticas institucionais e sociais. Mesmo no 
setor privado, a reabilitação do edificado só se fará, 
de forma extensiva, com uma nova conceção dos 
condomínios e sem que estes fiquem sempre reféns 
da (falta de) vontade individual.

Nas obras do Bairro do Sobreiro é possível verificar 
já, infelizmente, muitas situações de degradação 
do que ainda nem acabou de ser reabilitado, por 
vandalismo puro, por negligência, por desrespeito 
pelos outros e pelo que é comum.

A regeneração urbana não é nem pode ser um 
processo externo, suportado apenas na reabilitação 
dos edifícios ou dos espaços públicos. E só é eficaz 
se a população fizer parte do processo enquanto 
principal agente de manutenção e de integração na 
cidade. Este envolvimento ativo pode começar de 
várias formas, algumas bastante simples. 

Em primeiro lugar, respeitando o que é de todos. 
Não destruir nem danificar. Se há novos ecopontos 
e papeleiras é aí que o lixo deve ser colocado, 
mantendo a cidade limpa. O aparcamento 
automóvel abusivo, em espaços não dedicados, 
é um risco, mormente para os peões, crianças 
e pessoas com mobilidade reduzida e uma 
demonstração insuportável de falta de civismo. 

Deixo, a propósito, algumas confidências – numa 
fase inicial do projeto de reabilitação do Bairro do 
Sobreiro, optou-se por excluir pilaretes ou outros 
elementos dissuasores do estacionamento, sabendo 
de antemão que as “ruas-praça”, à mesma cota 
dos passeios, configurariam muitas e diversas 
possibilidades de estacionamento abusivo. Sempre 
a tempo de ser resolvida, a opção foi mantida 
até à empreitada, para “testar” socialmente a 
desnecessidade daqueles elementos, que não 
deixam de ser barreiras arquitetónicas. Para já, 
a resposta da população é mais positiva do que 
poderíamos supor, apesar de haver, infelizmente, 

estacionamentos 
irregulares em passeios 
e pracetas. Mantenho a 
expectativa de que 2030 
chegue sem pilaretes na 
área de intervenção ou, 
sendo inevitável, que tal 
suceda pontualmente, 
prova de que uma nova 
consciência urbana 
coletiva se começa a 
estruturar.

Finalmente, os 
processos de 
regeneração urbana 
são essenciais para 

potenciar as deslocações urbanas de proximidade, 
na medida em que estimulam as qualidades 
relacionais dos espaços… 

Será, certamente, o aumento das rotinas de 
deslocação de curta distância a induzir, num futuro 
emergente, uma aproximação, ténue que seja, a 
uma conceção urbana alternativa à expressão de 
Calvino, que muito desejo – talvez… uma nova vida 
“andante” urbanística (os Transportes Intermodais 
do Porto já se anteciparam, vejam bem…). 

E, já agora, para a coisa se compor como é de lei, 
que até 2030 se faça mais um parque verde no meio 
da cidade, apareçam umas quantas coberturas 
ajardinadas, os condomínios façam mesmo 
reabilitação com eficiência energética, se levantem 
novos edifícios e árvores no Sobreiro, os projetos 
demorem o tempo da sabedoria, a vontade de fazer 
sobeje a todos e a todos dê preguiça para reclamar 
de tudo, e que a vacina da Covid-19 não tarde na 
farmácia.

Nuno Antunes Lopes
Arquiteto e Mestre em Projeto e Planeamento do Ambiente 
Urbano

Coordenador da Unidade de Projetos e Reabilitação Urbana 
da Espaço Municipal, E.M., S.A.

Uma nova mentalidade cívica coletiva para habitar a cidade – o “nosso” bairro 
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Um conhecido consultor de 
mobilidade dinamarquês, autor 
do livro Copenhagenize, explicava 
nele, a dado passo, aquilo que ele 
definia como as linhas de desejo. O 
trabalho de Mikael Colville-Andersen 
é sobre pessoas em movimento, 
e o exemplo pode ser tão básico 
como este: lembra-se daquele 
passeio, ladeando, em recta, curva 
de noventa graus e nova recta, um 
relvado bem cortadinho? Esqueça. 
Repare melhor no trilho de terra 
nua, cortando aquele ângulo bem 
antes da curva. E antes de criticar os 
incivilizados que estragaram a relva, 
questione-se se não passou já por 
ali. E questione, acima de tudo, a 
razão da existência desse atalho. 

Serve a introdução para nos lembrar 
que a cidade dos planeadores 
nem sempre é a cidade do desejo. 
Porque, não raras vezes, o desejo 
dos planeadores, que também 
existe, não foi confrontado com as 
expectativas de quem usa o lugar. 
Parece castigo imerecido submeter 
técnicos com currículo às opiniões 
de gente que, muito provavelmente, 
sabe tanto de urbanismo como 
Cristo sabia de finanças, ou o 
Esteves sabia de metáfisica, só para 
citar o testemunho de Fernando 
Pessoa. Mas da mesma maneira que 
um poeta consegue escrever versos 
eternos olhando simplesmente para 

o movimento em torno de uma 
tabacaria, talvez seja possível fazer 
cidade aprendendo com a forma 
como os cidadãos “comuns” a usam. 

Não quero com isto afrontar a 
técnica, o saber, e submetê-lo a um 
mero empiricismo. O uso, na forma 
como aqui o quero expor, pode ser 
positivo, ou negativo, no sentido de 
indesejável. Talvez seja fácil perceber 
os elementos de sucesso de um 
espaço público que todos procuram, 
mas podemos também questionar o 
que falta a uma dada praça para que 
a gente sinta vontade de se sentar 
nela, mesmo num dia frio, mas com 
sol. E como a praça não fala, mesmo 
que, nas suas linhas, exista uma 
linguagem do espaço, com a sua 
semântica própria, talvez escutar 
aqueles que a não frequentam 
possa dar umas pistas. 

Portugal é ainda um país pobre 
no que à participação pública no 
planeamento urbano diz respeito. A 
legislação abre a porta à ascultação 
da cidadania mas, como vemos na 
maioria dos processos de revisão 
de planos directores municipais - 
Sim, o da Maia é uma excepção - o 
poder define um prazo e espera 
que os contributos lhe caiam na 
caixa de correio ou, no limite, que 
alguém diga de sua justiça numa 
reunião nocturna. Gasta, em dois 

terços do tempo, com maçudas e 
tecnocráticas exposições, a que se 
chegam já a dormir, se o o discurso 
político as precedeu, ou que se 
tornam excelente soporífero, se 
aquele acontece a seguir. Bom, 
depois há sempre tempo para umas 
perguntas: Duas ou três, que é 
quase meia-noite. E está feito. 

Não está feito, como deveria ser 
óbvio. Este é o planeamento que 
derrama a sabedoria técnico-
política sobre o povo, imaginando 
que o povo, na sua ignorância, 
pouco terá a contribuir. Na sua 
“Ética para a cidade” explanada 
em Building and Dwelling - que 
podemos traduzir como Edifício e 
Habitação - Richard Sennet coloca-
nos perante a ambivalência entre 
fazer e usar. Quando escrevia o 
livro, em Junho de 2017, o incêndio 
que destruiu a torre Greenfel, 
um edifício para gente pobre 
disfarçado, na paisagem urbana da 
Londres chic, com um revestimento 
de “pechisbeque”, altamente 
inflamável, levou-o a questionar 
o óbvio: Se aqueles moradores 
pudessem ter participado no 
processo de reabilitação do prédio, 
e lhes fosse explicada a diferença 
de umas míseras libras entre umas 
placas com e sem resistência ao 
fogo, qual teria sido o resultado? 

A cidade do desejo
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Felizmente, a cidade mal planeada, 
e planeada longe dos olhares e 
das vozes de quem a vive, nem 
sempre arde.  Mas há outras formas 
de desagregação, para além das 
provocadas pelo fogo. E a pior talvez 
nem seja a dos elementos físicos do 
lugar, mas a degradação da própria 
democracia. Questionarmo-nos 
sobre as razões da abstenção nos 
actos eleitorais, sem percebermos 
que o nosso modus operandi, no 
intervalo entre cada um deles, 
produz abstencionistas, é pura 
perda de tempo. Como é perda de 
tempo olhar para uma democracia a 
partir, apenas, do voto expresso em 
urna, como se antes dele, e a seguir, 
não fosse preciso alimentar o desejo 
de participação na vida pública, 
aquela que diz respeito não a cada 
um, mas a todos.

Não é isso que tem acontecido, e 
esse é, na verdade, o patamar de 
onde temos de sair, sob pena de 
percebermos, um destes dias, que 
a carapaça do regime é afinal tão 
resistente ao fogo como a fachada 
da torre de Londres. E devemos, 
para isso, anuir a tudo o que os 
nossos concidadãos desejam? Não. 
Contudo, mesmo para convencer 
alguém a chegar onde queremos 
é preciso conhecer o seu ponto de 
partida. Talvez o resultado desse 
confronto de posições não seja o 
inicialmente pretendido, mas um 

dos problemas, em planeamento, 
é ter o plano, antes de abrir a 
discussão. E no entanto, sabemos, 
da psicologia, que quem se sente 
escutado tem propensão para ouvir. 
E só ouvindo, pode, eventualmente, 
mudar de opinião. 

Enquanto jornalista, sei bem que a 
notícia não está no caminho, mas 
no ponto de partida - o plano, se 
trouxer a promessa da novidade - e 
no lugar de chegada - a obra, se 
se concretizar. Claro que, se entre 
um e outro o conflito explode, lá 
estarão os microfones, dispostos a 
ouvir a reclamação exaltada. Mas 
não temos tempo, nem está nos 
nossos manuais, prestar atenção 
ao processo, pois nesse intermezzo 
haveremos de ter milhares de 
acontecimentos mais a que prestar 
atenção.  E no entanto, é nele, no 
processo, que se joga, muitas vezes, 
o futuro de uma comunidade. É 
nele que se alimenta, ou estiola, o 
próprio sentido de comunidade, e 
foi essa percepção que me levou a 
querer assistir a pelo menos uma 
reunião do processo participativo do 
plano director da Maia.

Não dei por perdido o tempo, 
nem o espaço dedicado, num 
jornal de páginas contadas, a um 
encontro em que nada se decidiu. 
Porque a notícia ali, no sentido 
do que é raro, que ressalta do 
quotidiano, estava não numa 

qualquer decisão, mas precisamente 
no encontro. Andando, todos, 
demasiado ensimesmados, entre 
o que nos consome e o que 
consumimos, chegar a uma sala 
com gente disposta a dar do seu 
tempo a algo que diz respeito a 
todos é notícia. Naquela noite, ao 
observar a disposição das mesas 
redondas, desfazendo hierarquias 
e promovendo o contacto social, 
lembrei-me outra vez de Jan Gehl, 
que nos dizia que, na tal praça que 
ninguém frequenta, às vezes, a 
solução passa apenas por reorientar 
os bancos, de modo a que todos nos 
possamos ver, porque é da condição 
humano este gostar de nos vermos. 

Só numa praça assim disposta 
perceberemos que à nossa frente 
estarão velhos e crianças, jovens 
dependentes e homens e mulheres 
independentes, cidadãos atléticos 
e outros deficientes, cada um 
entendendo o espaço - público e 
privado - na perspectiva da sua 
condição (que ainda por cima é 
múltipla). E talvez, numa praça 
assim disposta, olhos nos olhos, 
consigamos procurar, na síntese de 
tudo o que de diferente desejamos 
para a cidade, a tal  cidade do 
desejo. Que será, desde logo, aquela 
que não exclui ninguém da sua 
construção. 

Abel Coentrão
 jornalista do Público
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Freguesia da 
Cidade da Maia
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A emergência da pandemia 
provocada pela doença COVID 19 
afectou, de forma bastante evidente, 
a relação dos cidadãos com o 
espaço público e veio, ao mesmo 
tempo, salientar a importância da 
existência de espaços de fruição 
pública qualificados.

Ao contrário de muitos, eu 
não creio que numa sociedade 
completamente interligada pelas 
novas tecnologias da informação 
e da comunicação, em que 
proliferam aplicações e redes 
sociais1, exceptuando alguns 
nichos específicos da população, 
seja necessário que uma pandemia 
obrigue a um distanciamento 
social, bem pelo contrário, até 
pode permitir e promover uma 
convivência social mais intensa, 
embora, evidentemente, mais 
pobre. O que a pandemia implica, 
não é o distanciamento social, mas 
sim o distanciamento físico, ditado 

pelo necessário confinamento, que é 
coisa diversa. Na verdade, podemos 
estar em intenso convívio social – de 
natureza privada, profissional ou de 
lazer – com centenas de pessoas, e 
estarmos absolutamente distantes, 
uns dos outros, fisicamente.

O que doença provocou foi a 
criação de “ágoras” artificiais – ou 
virtuais – para que o convívio social 
continuasse a ser uma realidade, 
numa espécie de mudança de 
cenário que as características da 
patologia, veio, naturalmente, impor.  
Os espaços físicos habituais – as 
praças, as avenidas, os jardins, etc. – 
deixaram de ser “zonas” de convívio 
e interacção social, para passarem 
a ser, em tempos de recato 
obrigatório, espaços de fruição 
isolada, de carácter profilático 
mental, tendo em conta os efeitos 
psicológicos do isolamento físico. 
Dito de outra forma, passaram a ser 
espaços de passeio e de arejamento.

Essa função, prévia é verdade, 
mas até aí acumulada com muitas 
outras, fez realçar algumas 
questões que habitualmente as 
pessoas, de uma forma geral, não 
se apercebem, ou apercebendo-
se, não valorizam ou questionam 
com igual intensidade. Refiro-me, 
por exemplo, ao sentido da sua 
implantação, ao projecto que lhe 
deu forma, à qualidade com que foi 
construído, entre outros aspectos.

A pandemia fez-nos, na verdade, 
olhar e viver os espaços públicos, 
especialmente os “ao ar livre”, 
de forma diversa, muito mais 
atenta e muito mais crítica, e 
com os mesmos estabelecer uma 
relação completamente distinta, 
obrigatoriamente mais íntima e 
capaz de nos proporcionar viagens 
diferentes ao nosso próprio interior. 
Se reflectirmos nesta questão, se 
calhar poderemos concluir que a 
necessidade de isolamento físico 

A Propósito da Relação entre A Pandemia e 
os Espaços Públicos

 1  “E depois todas essas aplicações digitais, de que, ainda na véspera, parecíamos desconfiar e que tínhamos por inimigas do género 
humano – ei-las transformadas em plataformas de um comércio salubre, higiénico, dietético, sem contacto, clean! os famosos GAPA 
(Google, Amazon, Facebook, Apple) que eram pestíferos já antes da peste, tornaram-se os fornecedores benditos do teletrabalho, da 
telescola, da teleconsulta, do teletransporte, da televigilância! Até a OMS se juntava à campanha »Play Apart Together».” Lévy, Bernard-
Henri, in “Este Vírus que nos Enlouquece”, Guerra e Paz Editores, 2020, Lisboa, p. 76.
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– neste caso de distanciamento 
com o “próximo” – fez valorizar a 
importância dos espaços públicos 
de qualidade disponíveis, a começar 
pelos simples passeios que margeiam 
as nossas ruas e avenidas, que 
quotidianamente calcorreávamos sem 
verdadeiramente os ver e apreciar.

Por outro lado, sobretudo tendo 
em conta alguns territórios – e 
não apenas “territórios citadinos, 
por excelência, – crescentemente 
ocupados por pessoas em “escalas 
de curta duração” – turistas, 
negociantes de passagem, 
investigadores, docentes, 
estudantes, etc. – verificou-
se uma espécie de devolução 
compulsiva de “espaços” aos 
residentes em permanência – 
em muitos sítios, verdadeiros 
resistentes e em extinção -, em 
que a repentina falta de densidade 
populacional proporciona uma 
espécie de sensação de deserto, 
de espaço-cidade-fantasma, que 
obrigatoriamente leva ao repensar 
desses mesmos territórios, muito 
especialmente as cidades, em que a 
doença veio tirar sentido e utilidade 

imediata a muitas premissas 
condicionadoras do seu próprio 
planeamento.

Assistimos, em várias cidades do 
planeta, sobretudo nos seus centros, 
à substituição – muitas vezes 
forçada – dos naturais por essa já 
referida população que podemos 
classificar de sazonal, caracterizada 
por uma altíssima rotação, o que 
representa um erro, um mal, em 
si mesmo, que se revelam, na sua 
plenitude, quando eventos como a 
presente pandemia acontecem. 

Ao perderem uma função original, 
e muito importante, como é 
de ser espaço de residência 
permanente dos naturais, passando 
a ser espaços de residência não 
permanente de uma população 
que a qualquer momento pode 
deixar de a elas chegar, as cidades 
mergulham numa crise com efeitos 
devastadores em relação à maioria 
das suas demais funções .

Do ponto de vista da prudência 
necessária à sobrevivência das 
cidades, o bom planeamento – como 
os efeitos visíveis desta pandemia 

demonstram – deve ter sempre 
como enfoque principal as pessoas 
que delas são naturais ou residentes 
de longa duração, e só a partir do 
mesmo é que todas as funções 
serem priorizadas e ordenadas.

Esta pandemia apareceu 
num momento histórico de 
transição, em que a crescente 
digitalização territorial começa a 
ser uma realidade incontornável 
- estabelecendo novas relações 
não só de convivência, mas 
também laborais e de governança 
– acelerando-a, queimando etapas 
e com isso levantando novos 
problemas, em que a exclusão 
– etária e económica – deve ser 
evitada a todo o custo, em que o 
“Ordenamento” tem que incorporar 
factos novos, incluir novas 
ferramentas e - sobretudo – assumir 
uma nova “mentalidade” em que a 
evidente fragilidade humana e das 
relações que a mesma estabelece 
passem a ser a pedra de toque de 
todas as decisões.

Mario Nuno Neves
O Vereador da Câmara Minicipal da Maia

2  “Vimos as cidades do mundo a transformarem-se em cidades fantasma, com as suas avenidas mudas como estradas rurais, onde os dias, 
como disse Hugo, são como as noites” Lévy, Bernard-Henri, in “Este Vírus que nos Enlouquece”, Guerra e Paz Editores, 2020, Lisboa, p. 9.
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A definição mais simples de “Street 
Art” é precisamente a sua tradução: 
“Arte de rua”. Arte criada na e para a 
rua, sendo esta “rua” entendida todo 
e qualquer espaço público.

Desde o graffiti, à escultura, 
passando pelos cartazes até aos 
músicos e homens/mulheres-
estátuas, existem muitas 
manifestações artísticas que 
podemos encontrar sobretudo 
nas cidades e suas periferias, mas 
também em zonas rurais e distantes 
dos principais aglomerados urbanos.

A “Street Art” vive floresce em 
vários limbos, dos quais podemos 
destacar o limbo entre a legalidade 
e a ilegalidade e o limbo entre o 
“público” e a clandestinidade, e 
é um fenómeno artístico-social 
antigo e cada vez mais comum e 
diversificado.

Apesar de muitas das suas 
manifestações poderem ser 
entendidas – e muito legitimamente – 
como actos de vandalismo, reduzi-la 
a isso é não só um erro como uma 
injustiça.

Existem muitos exemplos e 
momentos de “Street Art” que 
são em sim mesmos “mais-valias” 
indiscutíveis, não só do ponto de 
vista estético-formal, mas também do 
ponto de vista intelectual e filosófico.

A “Street Art” é por regra “contra-
poder”. Isso não é, em si mesmo, 
negativo. Todo o poder, precisa 
– e só ganha – com a existência de 
contra-poderes, sejam eles formais 
ou informais.

Ao ser essencialmente (mas não 
exclusivamente) “contra-poder”, a 
“Street Art” não pode ser encarada 
pelo poder como “algo” a combater 
e a erradicar. Isso seria não só 
errado, como impossível de ser 
bem-sucedido. 

O que o poder tem que fazer é 
favorecer as condições para que a 
mesma possa existir, de forma a que 
o vandalismo só possa surgir como 
deliberado e pouco compreensível. 
Dito de outra forma, o poder tem 
que se relacionar com esse contra-
poder com inteligência e respeito, 
reconhecendo-lhe não só o simples 

direito à existência, mas também 
importância e utilidade social.

Importância, porque é uma 
manifestação cívica erradicável num 
Estado de Direito Democrático. 
Utilidade social, porque é um 
instrumento da liberdade de 
expressão, um alerta, é muitas 
vezes de elevado valor estético e 
pode ter valor económico (basta 
ver os fluxos, quer de apreciadores, 
quer de criadores, que viajam por 
todo o mundo a propósito desta 
manifestação criadora).

O Município da Maia conseguiu 
estabelecer, de forma pioneira, 
com a “Street Art” uma relação 
saudável, não só na sua promoção 
em espaços públicos específicos, 
mas na criação de “paredes legais” 
para que a mesma aconteça sem 
constrangimentos.

É evidente que essa atitude 
dos poderes instituídos – uma 
atitude de compreensão e de 
aproveitamento inteligente – não 
evita manifestações-vandalismo, 
mas atenua-os consideravelmente.

Espaços de fruição pública e “street art” 
– uma relação que deve ser inteligente

“I laugh at the way some people think graffiti is all selfish tagging and vandalism. Thoughtful street art is like good 
fiction – it speaks out on behalf of everyone, for us all to see”.Krueger, Carla H. 

“People say graffiti is ugly, irresponsible and childish... but that’s only if it’s done properly.” Banksy.

 “Street art is nothing else but urban poetry that catches someone’s eye. Being a street artist is impossible because 
the city itself is the artist. Street art is a collective thing, participative and interactive, extremely linked to web 2.0 

culture.”Guémy, Christian.

 “Street art is such a pure art form. Maybe not quite as pure as graffiti but up there. It is so democratic. Art by anyone 
for everyone. It offers so much but asks for so little.” Mydogsights.
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A Câmara Municipal, além de já 
ter organizado vários eventos 
internacionais1, de definir espaços 
legais (Skate Park da Maia), tem 
convidado vários artistas para 
fazerem intervenções de “Street Art” 
em espaços públicos específicos, 
de forma a valorizá-los e a torná-
los mais agradáveis para a própria 
população (a título de exemplo, 
ver a intervenção de Rafi Wood, 
na rua D. Dinis em Águas Santas, 
em que um tapume de uma auto-
estrada foi transformado num 
bosque onde habitam amazonas), 
estabelecendo-se, muitas vezes, 
uma interessantíssima relação entre 
os criadores e os habitantes, que, 
passado o espanto inicial, não se 
inibem de opinar e fazer sugestões.

Seria importante que a “Street 
Art” começasse a ser olhada – e 
aproveitada – de forma mais 
produtiva por parte do “mercado”, 
nomeadamente o imobiliári2. 
Existem inúmeras empenas 
de edifícios que poderiam ser 
disponibilizadas, de forma 
proveitosa, bem assim como 
muitos outros espaços privados de 
utilização pública, com vantagem 
de que, por regra, os artistas deste 
universo respeitam o trabalho dos 
seus pares, evitando a vandalização.

No entanto, é preciso aceitar que 
em relação a todas as manifestações 
humanas se podem encontrar 
mecanismos de normalização 
e convivência, mas isso já mais 
impedirá que as mesmas se 

exprimam fora desse contexto, e a 
“Street Art” não é excepção. Aliás, 
se fosse, rapidamente perderia 
muito – talvez o essencial – da 
“utilidade social”, porque a sua 
função provocatória se desvaneceria 
e seria sinal que efectivamente 
nos tínhamos afogado, enquanto 
sociedade e enquanto indivíduos, 
numa vaga “orwelliana”.

Em certo sentido, a “Street Art”, 
mesmo quando nos comunica 
“utopia”, nunca deixa de reivindicar 
– ou testemunhar – a sua natureza 
distópica, aquela que recusa a “ordem 
pensada”, a “arrumação estético-
filosófica” defendida pelo “main 
stream”, tantas vezes trasvestido de 
revolucionário, sendo absolutamente 
burguês no seu âmago.

1 “.. em setembro de 2013, a edilidade da cidade da Maia promovia um evento internacional de graffiti denominado “Just writing my name”, no 
qual participaram cerca de 30 artistas nacionais e estrangeiros. Inserido no “Maia, Cidade em Performance”, nome da exposição interdiscipli-
nar de artes e iniciativa do pelouro da Cultura da Câmara da Maia. O Parque Central da Maia (junto à estação do metro Fórum Maia) recebeu 
intervenções de Esko, Hoer, Atek da Bélgica, Short, Zepo da França, Tikky, Riot, Elmas da Holanda, Kine, Len, Junior da Itália, Nask do Luxem-
burgo e Ram, Mar, Nomen, Third, Go Mes, Contra, Virus, Draw, Fedor, Mr. Dheo, Okerland, Mesk, Ekyone e Koress 270 de Portugal. Replicado 
no ano seguinte, o “Just writing my name”, contou com intervenções nos cubos de sustentação das claraboias e na rampa de estacionamento. 
Organizado pela artista Teresa Rafael, conhecida no mundo da street art como Rafi, contou com as parcerias da EM, Empresa Metropolitana de 
estacionamento da Maia e a empresa de materiais para pintura e tintas de spray Montana Cans. Nesta segunda edição colaboraram 20 artistas, 
o brasileiro Utopia, o francês Lenz, os alemães Atomone, Babakone e Klark Kent, os espanhóis Dashone, Sax e Zoeroner e os portugueses, 
Colectivo RUA, Costah, Dezanove19, EKV, Fokus, Dtail, Godmess, Kores 270, Mr Dheo, Pariz One, Third, Transa e Walk, consolidando a cidade 
da Maia como um dos pontos de referência do roteiro mundial de Arte Urbana”. “Filling the gap - Um projeto social de graffiti e street art no 
Grande Porto”. ISCAP – IPP, 2018.

2 “Neighbourhoods that have a higher proportion of urban art – painted murals, outdoor sculptures and even local art events – have experi-
enced greater relative gains in property prices”. “How street art influences property prices”. Noone, Yasmin. https://www.domain.com.au/news/
how-street-art-influences-property-prices-20160502-gojo7a/
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Mobilidade Urbana pós Pandemia

Antes do PART
Durante décadas, assistimos 
à degradação do serviço de 
transporte público. Os operadores 
regionais, recebendo dos municípios 
verbas para a prestação do 
transporte escolar, não tinham 
grandes preocupações em captar 
mais clientes. O modelo instituído 
revelou-se inadequado pois não 
promovia a concorrência e o serviço 
degradou-se até níveis inaceitáveis 
em termos de fiabilidade, conforto e 
segurança, afastando os clientes.

Nas áreas urbanas, assistimos 
a um aumento da utilização do 
automóvel superando os 60% das 
viagens diárias, enquanto que os 
operadores de transporte público 
perdiam clientes ano após ano. 
Refira-se, como exceção, o metro 
do Porto que sendo um sistema 
atrativo e confortável, tornou-se um 
modo de transporte incontornável 
na Área Metropolitana, captando 
muitos utilizadores do automóvel.

Hoje é já do conhecimento comum 
que as emissões de Gases de Efeito 
de Estufa são maioritariamente 
causadas pelo sector dos 
transportes, daí resultando as 
alterações climáticas. É consensual 
que a procura de um futuro 
sustentável só se conseguirá com a 
implementação, no presente, de um 
sistema de transportes multimodal, 
no qual se encontram como pilares 
fundamentais da sustentabilidade, 
os modos ativos (andar a pé e de 
bicicleta) e o transporte colectivo. 

Depois de assinado o Acordo de 
Paris em 2015, o país começou 
a mudar, no que concerne 
aos transportes, a tentar 
“descarbonizar” e reduzir o número 
de veículos automóveis poluentes a 
circular na cidade. Algumas cidades 
começaram a transformar-se. 

Lisboa está a construir 200 km 
de uma rede de ciclovias seguras, 
conectadas e diretas, apoiadas 
por um sistema de bicicletas 
partilhadas. Com ajuda do 
turismo, o número de utilizadores 
da bicicleta, de trotinetes 
aumentou exponencialmente e 
são hoje milhares a circular. O 
estacionamento à superfície, é 
quase exclusivamente pago. Esta 
gestão completa da mobilidade 
permite à cidade melhorar o 
ambiente urbano, dar qualidade de 
vida ao cidadão, reduzir os números 
da sinistralidade e combater o 
sedentarismo. 

Loulé construiu uma primeira 
fase da sua rede ciclável bem no 
centro da Quarteira, onde há mais 
pessoas e onde mais gente pode 
optar pela bicicleta. Criou uma 
empresa de Mobilidade para a 
gestão os transportes públicos, 
o estacionamento e a gestão do 
mercado municipal.

Ílhavo e Torres Vedras são já bons 
exemplos de crescimento de 
utilizadores da bicicleta. 

Barcelos está a construir uma 
densa rede ciclável no centro 
da cidade, acompanhada por 
medidas de apoio ao rebatimento e 
intermodalidade. 

Nas cidades portuguesas, há cada vez 
mais pessoas a utilizar a bicicleta – o 
que há uns anos se dizia impossível e 
impensável – e cada vez mais pessoas 
a utilizar o transporte público. 

Mobilidade pós-PART
Mas era preciso fazer mais e, em 
março de 2018, o conjunto dos 35 
autarcas das Áreas Metropolitanas 
de Lisboa e Porto reúne-se e 
assume como política prioritária 
a transição para um padrão de 
mobilidade sustentável, tendo em 
conta as vertentes económica, 
social e ambiental. Elegem como 
grande prioridade uma aposta 
no transporte público, através de 
três desafios essenciais: uma forte 
redução do preço dos transportes 
para o utilizador; o aumento 
significativo do investimento 
em transporte público de alta 
capacidade nos principais eixos; 
transferência para as áreas urbanas 
as funções de regulação e gestão da 
totalidade dos meios de transporte.

Dos três desafios, o que se 
adivinhava com impacto mais 
significativo na sociedade seria o 
da redução dos preços. Saliente-se 
que, estatisticamente, o custo com 
transportes representa a segunda 
despesa mais importante no 
orçamento das famílias portuguesas, 
a seguir à habitação. Até 2018, havia 
portugueses que para ter acesso à 
saúde, ao emprego ou à educação 
tinham de pagar 100 ou 120 euros 
por mês por um passe de transporte 
público. Esses valores, impediam 
que o transporte público fosse uma 
verdadeira alternativa ao automóvel 
privado. 
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O desafio dos autarcas das áreas 
metropolitanas teve consequência 
a implementação do Programa de 
Apoio à Redução do Tarifário dos 
Transportes Públicos (PART) por 
parte do Governo. O programa 
procura apoiar as novas autoridades 
de transporte no desenvolvimento 
de ações de promoção da redução 
tarifária, aumento da oferta de 
serviço e expansão das redes, 
esperando-se significativo impacto 
na repartição modal.

Com o PART, as áreas 
metropolitanas estabeleceram 
preços máximos para passes 
mensais de 30 euros. Criaram 
passes Família. Definiram-se apoios 
para jovens e estudantes. Alargou-se 
o serviço ao fim de semana. 

Muitos dos que passaram décadas 
a afirmar que o fator preço não 
era razão suficiente para optar 
pelo transporte público, tiveram de 
admitir que o resultado do PART foi 
tremendo. De repente, a procura 
excedia em muito a oferta e o 
programa acabou por ser criticado 
por estar inadaptado às condições 
físicas do sistema de transporte. 

Estávamos nesta fase de procura 
bem acima da oferta, de soluções 
insuficientes, acompanhadas de 
promessas de investimento em 
novos veículos e expansão de redes 
quando, de repente, o impensável 
sucedeu mesmo. A pandemia 
“fechou o mundo”.

Impacto COVID19

A pandemia do COVID 19 trouxe 
a ansiedade, a desconfiança, o 

desespero e a morte. Fechou-nos 
em casa  e tudo parou. Essa pausa 
deu-nos oportunidade para observar 
e refletir e mostrou-nos um planeta 
a respirar de alívio e a dizer-nos que 
não podemos voltar ao ponto onde 
estávamos. 

Com o (aparente) controlo da 
pandemia, passámos a imaginar 
cenários de um regresso a uma nova 
normalidade mas conscientes que, 
tão cedo, nada será como dantes. 0 
“receio de estar próximo”, o medo e 
a incerteza vão acompanhar-nos nos 
próximos tempos. 

Os ganhos do PART estão agora 
postos em causa. O transporte 
público tornou-se barato mas 
coloca-nos em risco. Queremos que 
as crianças voltem à escola mas não 
queremos que voltem com vírus. 
Até a partilha do transporte para 
o emprego, para reduzir custos, 
deixará de ser feita para evitar 
a doença. O congestionamento 
urbano e as consequentes emissões 
nocivas, voltarão ainda mais fortes, 
se nada for feito.

Oportunidade após pandemia

Das lições que nos chegam de vários 
pontos deste mundo em pânico é 
que quando somos forçados a uma 
nova realidade que nos é imposta, 
encontramos boas soluções e que, 
mais cedo do que tarde, pensamos: 
porque que não era assim antes?

A pandemia traz, também, 
esperança e oportunidade.

Oportunidade para redesenhar 
a cidade adaptando-a às novas 
prioridades. Para um Ordenamento 

do Território que evite o crescimento 
especulativo e a eliminação dos 
solos rústicos. Que sustente a 
reabilitação dos centros urbanos, 
densificando as áreas onde as 
infraestruturas já existem e onde a 
população pode depender menos 
do automóvel. 

Oportunidade para melhor decidir 
sobre a alocação de recursos. 
Para desenvolver, reconverter e 
requalificar a cidade, privilegiando 
áreas centrais que hoje já se 
encontram infraestruturadas e 
servidas por transportes públicos e 
que, cuidando percursos pedonais 
e ciclovias seguras e confortáveis, 
conseguirá impulsionar os modos 
ativos.

Oportunidade para envolver e ouvir 
os seus cidadãos, as associações e 
entidades que existem na cidade 
e que são partes interessadas 
no desenvolvimento da mesma. 
Na mobilidade, raramente uma 
mudança de hábitos é bem recebida 
mas é fundamental envolver todos 
em busca de melhores soluções 
que resultem e sejam acolhidas na 
sociedade.

Oportunidade para retirar espaço ao 
automóvel e devolvê-lo às pessoas, 
democratizando as ruas e cuidando 
da presença das crianças e dos mais 
idosos nas ruas da cidade. 

Oportunidade, ainda, para tirar o 
melhor partido do “Maravilhamento 
da Tecnologia” e aproveitar o que 
hoje em dia está ao alcance de 
todos, que nos segue, que nos 
conecta ao mundo e aos outros. 
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Mobilidade em 2030
Sugiro, então, um pequeno salto até 2030. Não 
será difícil pois vemos países que estão mais 
adiantados na procura de uma mobilidade 
sustentável. Podemos (devemos) aproveitar esse 
conhecimento e tentar fazer mais e melhor (e 
mais rapidamente). Retomo o exemplo do metro 
do Porto que tardou a concretizar-se mas fez 
melhor do que os outros, tornando-se motivo 
para reconhecimento internacional. 

Estamos, então, em 2030.
Após pandemia, as cidades adaptaram-se. De 
uma forma tática, rápida e quase experimental, 
as redes de percursos seguros para o peão e para 
o ciclista apareceram. As inevitáveis dificuldades 
criadas ao automóvel foram assimiladas pela 
população que, ainda com “receio de estar 
próximo”, aceitava experimentar algo diferente 
nas suas deslocações diárias e preferia conviver 
socialmente na rua do que em espaços fechados.

Os centros urbanos estão agora renovados e 
vivos. Mais acessíveis e inclusivos. Os autarcas 
esqueceram Corbusier e misturaram as funções 
na cidade: habitação junto do emprego (e 
emprego na habitação), equipamentos públicos, 
espaços verdes, tudo democraticamente 
distribuído pela cidade. 

As ruas estão mais tranquilas, vemos mais 
gente a pé e de bicicleta (e outros objetos com 
rodas), o comércio de rua floresce, os níveis de 
sinistralidade reduziram, há mais espaços verdes, 
respira-se melhor.

As múltiplas aplicações tecnológicas, no nosso 
bolso, permitem pensar num dia-a-dia sem 
carros. A criatividade dos designers mostrou-se 
inesgotável e trouxe infindos novos meios de 
deslocação, permitindo a cada indivíduo mover-
se, à sua maneira. 

A bilhética integrada e tecnologias open data 
permitem aos decisores ter a informação 
detalhada sobre a oferta e a procura, 
conseguindo adaptar os serviços ao cidadão 
em tempo útil. As redes de transporte 
colectivo, redesenhadas, prestam agora melhor 
serviço, mais conveniente e confortável, em 
complementaridade e com clareza na informação 
ao público. Existe perfeita integração

 entre o transporte urbano, o regional e o 
nacional, rodoviário e ferroviário. Vemos 
centros comerciais convertidos em interfaces 
multifuncionais.

O preço baixo dos transportes e a 
intermodalidade que o PART trouxe, não voltará 
a trás. Continuaremos a subsidiar os sistemas 
de transporte público. É, no entanto, uma das 
mais sensatas aplicações do erário público pois 
combate as externalidades negativas associadas à 
mobilidade, nomeadamente o congestionamento, 
as emissões nocivas, o ruído, o consumo de 
energia, a exclusão social, a sinistralidade, os 
problemas de saúde, etc..

Em 2030, os 30 euros do “pacote básico” de 
Mobilidade permitem-me circular em toda a 
rede de transporte público urbano e suburbano. 
Também me fornecem um serviço de transporte 
a pedido nos territórios de baixa densidade, 
de modo a que todos tenham igual acesso aos 
serviços básicos. Mas com um upgrade a esse 
pacote básico, terei acesso à rede de bicicletas e 
trotinetes partilhadas. Também poderei contratar 
adicionalmente o acesso a viagens regionais ou 
nacionais. E com outro extra, até posso alugar um 
automóvel durante alguns dias por mês, quando 
precisar. 

Tudo isto – a Mobilidade como Serviço – está 
agora, em 2030, acessível a todos, em todo o 
território, barata e conveniente, integrada e 
complementar. Tenho toda a informação que 
necessito e é tudo transacionado através dum 
telefone móvel. 

Com todas as novas opções de Mobilidade e com 
os sistemas de micrologística implementados, ter 
automóvel deixou de ser uma necessidade para 
muitos cidadãos e o estacionamento, gratuito, 
nas ruas da cidade, deixou de existir.

A percentagem de viagens diárias em automóvel 
poluente já é menor que a dos modos 
sustentáveis (transporte público, bicicleta, a pé 
ou automóvel partilhado). Muitos automóveis 
circulam autonomamente. A Mobilidade é hoje, 
em 2030, multimodal, elétrica, partilhada e 
autónoma.

Continuemos para a descarbonização, já daqui a 
pouco, em 2050. 

Tomás Allen
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Pintura de Mestre Albino José Moreira mostrando o 
nichinho, o acesso à Capela de Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, o Arco tradicional das festas e o “Largo da Feira”. 
Coleção Particular.

Hi
st
ór
ia
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A Praça do Exército Libertador: um Lugar de Memória 
a olhar o Futuro

“Memória, história: longe de serem sinónimos, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. A 
memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, 
aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente das suas deformações sucessivas, 
vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 
A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um 
fenómeno sempre actual, um elo vivido no eterno presente; a história uma representação do passado. 
Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta 
de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas 
as transferências, cenas, censura ou projecções. A história porque operação intelectual e laicizante, 
demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a 
torna sempre prosaica […]”. 

Pierre Nora. Les Lieux de Memóire. Paris: Gallimard, 1984 – tradução de Yara Aoun Khoury na Revista 
Projeto História, nº 10, Dezembro de 1993 (Universidade de São Paulo), p. 9 (disponível em https://
revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/12101/8763).  

Se há espaço que, no limiar setentrional do concelho, nos lembra o exercício da(s) Liberdade(s) cívica(s) 
e pública(s) – que este ano ganha particular relevo na nossa lembrança bicentenária (1820-2020) – esse 
é o Largo da Feira de Pedras Rubras, consagrado na toponímia oficial maiata como Praça do Exército 
Libertador. As primícias do nosso urbanismo, herdeiro da latinidade, sempre tiveram nas praças, “rossios” 
ou terreiros um papel primordial de, por um lado, aglomeração e concentração da população e, por 
outro, de exercício pleno de atividades sociais, económicas e cívicas. 

A fama do lugar precede-o. Desde a época romana que aqui se cruzam itinerários importantes que, 
para Norte e Sul, permitiram a mobilidade e encontro dos povos. Destaque-se, de entre todos, a “via 
veteris” (que se iniciava na Arrábida e, atravessando os Couto de Cedofeita e Lordelo vinha ao “Padrão da 
Légua”, Ponte D. Goimil e finalmente Labruge) e a “per loca marítima” (que fazia todo o cordão litoral de 
Labruge para Vila do Conde e, daí, para Norte pela “karraria antiqua” com destino a Viana do Castelo). Há 
que destacar como ponto de referência defensivo o Monte das Pedras (ipsa villa discurrente ribulo leza 
subtus montis petrosso), castro entretanto romanizado e que, em 978, surge referido no documento nº 
124 dos “Diplomata et Chartae” da colectânea “Portugaliae Monumenta Historica”. Já o lugar de Pedras 
Rubras (subtus alpe petras ruivas probe litore maris) surge documentado pela primeira vez em 1008, no 
documento nº 197 da referida fonte1. 

Em tempos modernos, o lugar ganha uma dimensão religiosa e de encontro na fé. Aqui se vai instalar, 
depois do terramoto que assolou a capital e uma parte importante do país, o culto a Nossa Senhora 
Mãe dos Homens, que se fortalecerá a partir da segunda metade do século XVIII, segundo a Memória 
Paroquial de Moreira da Maia: “Ha nesta freguesia duas capellas, hua de São Silvestre do Cousso e outra 
de novo erecta com a invocação de Nossa Senhora May dos Homens a qual inda se não acha benta, nem 
a ella concorre romagem (…)” (sublinhado a itálico nosso). 

1 Fonte: http://www.viasromanas.pt/
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De acordo com José Augusto Vieira no “Minho Pittoresco” a festa preenchia o lugar: “seguindo a estrada 
districtal, continuação da pitoresca alameda [do Mosteiro], deparamos breve com a linha férrea da 
Povoa e n’ella com a estação de Pedras Rubras, servindo o importante lugar d’este nome, no qual existe 
a capella de Nossa Senhora Mãe dos Homens, […] no ultimo domingo de setembro faz-se-lhe brilhante 
festividade, sendo pitoresco em extremo o vir nesse dia às Pedras Rubras em um dos muitos comboyos, 
que para aqui fazem serviço. Deve dizer-se em honra de Moreira, que a parte musical da festa é nada e 
creada na freguesia, cujo nome por isso toma” (Tomo II, p. 645). 

Sobre a ocorrência da Feira afirma que “No largo das Pedras Rubras – Ruivas, diz o povo – fazem-se umas 
três feiras semanais, cuja origem data do tempo do Cêrco do Porto” (Tomo II, p. 645)2. Na mesma linha 
de raciocínio histórico, o Padre Joaquim Antunes de Azevedo regista: “Era aqui que se fazia a feira de que 
atrás falei, e onde concorriam os carros de milho das freguesias da costa do mar, e varias cavalgaduras 
carregadas de farinha das proximidades do rio Ave que tudo se vendia, a farinha ao retalho e ao alqueire, 
e o milho ao alqueire, e por grosso indo depois para a cidade do Porto. Diz-se que esta feira principiara 
em 1832 quando aqui esteve o Exército Liberal continuando durante o cerco do Porto indo daqui muita 
farinha para dentro das linhas pagando-se ali por bom preço, o que animava os contratadores a levá-la ali 
ora por mar ora por terra com grave risco de serem punidos pelos sitiantes” (Moreira da Maia no século 
XIX, José Augusto Maia Marques). É observar o espaço, bicentenário, portanto, às quintas-feiras, todas as 
semanas. De tudo aqui se pode encontrar, sendo apenas necessário levar tempo e vontade de comprar 
aos diversos feirantes que, há vários anos, numa lógica comercial, mas também de herança cultural, aqui 
se apresentam, com vontade de manter a tradução por mais duas centenas de anos. 

A vinculação estreita do lugar à causa liberal e à bandeira azul e branca que, pronto, cobriria todo o 
Reino, está intimamente ligada à noite que aqui passou D. Pedro, rumo ao Porto, na imparável marcha 
do “exército libertador”. As fanecas parece que ainda nos aguardam, expectantes, na Casa do Andrade. 
Vamos ver se são, realmente frescas, fritas, frias e, claro, fiadas! Talvez o monarca, sem se aperceber, 
tenha contribuído para “pagar” a sua dívida para com o lugar, enobrecendo-o na sua suprema dignidade 
popular enquanto “coração sociológico” de Moreira da Maia na contemporaneidade, findos os séculos de 
dominação senhorial incontestada dos monges agostinhos de São Salvador.

Transcrição da Memória Paroquial de Moreira com 
referência a Nossa Senhora Mãe dos Homens
(Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo - 
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4240861)

Cestos de flores à entrada da capela da 
Senhora Mãe dos Homens. Pormenor de 
Pintura de Mestre Albino José Moreira. 
Coleção Particular.

  2 Fonte: https://archive.org/details/ominhopittoresco02viei/page/644/mode/2up
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No século XX, há a sublinhar um conjunto de intervenções 
significativas no lugar, dotando-o de um maior com-
promisso entre a vertente religiosa e a profana. Há 
desde logo a notar a construção da Capela de Cristo 
Rei, administrada pela Paróquia de Moreira, na segunda 
metade do século XX. Arquitetonicamente despojada 
nas suas linhas e simples nos seus traços globais, 
procura centrar o seu culto no padroeiro, Divino Salvador. 
Simultaneamente, todo o recinto arborizado (desde 
meados do século, pelo menos) é continuamente  
beneficiado e ampliado, com o crescimento da feira.  
O património natural e o cultural cruzam-se, mais uma 
vez, na dinamização de uma paisagem em mutação 
contínua. 

Há poucos anos, foi também requalificada a Escola Primária de Pedras Rubras existente no largo, tendo 
em vista a sua “devolução” à comunidade moreirense, no que se constituiu um movimento associativo 
que procede à sua contínua dinamização. Um espaço com identidade, que se projeta no presente e futuro, 
marcando o seu adn de lugar de memória, na lógica conceptual enunciada por Pierre Nora. 

Nestes 200 anos sobre o início da Revolução Liberal, a 24 de Agosto de 1820, no Campo de Santo 
Ovídio (atual Praça da República), no Porto, torna-se particularmente importante olhar para um dos 
mais destacados lugares de memória que o nosso concelho apresenta e apontar, no sentido futuro que 
o nosso título anuncia para o facto do lugar ser, a breve prazo, requalificado pela Câmara Municipal 
da Maia, mantendo o espaço da Feira, mas dotando-a de infraestruturas e de locais de fruição para a 
população.

Gonçalo Maia Marques
Docente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). Investigador do CITCEM (Centro Interdisciplinar Cultura, Espaço e 
Memória) da Universidade do Porto.

Praça do Exército Libertador em meados do século 
XX. Fonte: Câmara Municipal da Maia. 
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E se, o mesmo caminho que nos levou já até à “Partícula de Deus” (como visionou Higgs) nos levar à 
replicação da “natureza humanoide”? “Andróides Perfeitos – Apolíneos, Lúcidos e Poetas”?

A tecnologia é a parafernália de máquinas criada pelos humanos com o propósito de lhe servirem 
como ferramentas úteis. Quando o não cumprirem (e apesar de todos os ganhos), criaram uma 
de três coisas: um monstro, uma quimera ou um pechisbeque. Ou um tricéfalo, como Cérbero, o 
porteiro de Hades.

E se metade da população de “um Bangladesh” quiser vir viver para “um Portugal”, fugindo aos 
seus campos salinizados invadidos pelo Oceano Índico e juntando-se a todos os migrantes da África 
subsariana, procurando trabalho aqui?

E se, neste Portugal, prosseguir a compressão de habitabilidade na faixa da frente Atlântica, 
deixando para trás desertificação e terra ardida?

Todo um paradigma que assentou longamente num quotidiano “casa-trabalho” em regime 
de emprego fixo – ser “empregado” – mostra desabamentos nunca antes observados. Muito 
embora no início deste século os sinais de fissuras se acumulassem com rapidez muito superior à 
capacidade de preservação dos equilíbrios por parte das instituições políticas, a crise pandémica 
acelerou esse declínio.

Quais as novas formulações de problemas povoarão a “Sala do Risco” do Ordenamento Territorial, 
agora servido pela maravilhosamente complexa ferramentaria da digitalização do território?

Imaginando que o tele-trabalho será o epicentro do novo paradigma, que efeitos terá sobre os 
modelos de análise para organização da Mobilidade nas metrópoles?

A Cultura permanecerá no estatuto XX-XXI de “bem transacionável”, ou sumarizar-se-á numa visão 
dominante de “serviço público”? Sairá das Salas e Salões e ocupará mais as Ruas e as Praças e os 
Jardins?

O que nos diz a História sobre a evolução do conceito de “Trabalho” após crises globais 
impactantes. E o que sabemos, nessa camada, sobre o território metropolitano em que a Maia se 
insere?

A Maia tem um dos tecidos empresariais mais relevantes do País e do Noroeste Peninsular. O 
terceiro número da Terra Maia procurará olhar e polemizar o tema “Trabalho”, tacteando as 
transformações nessa componente central da vida dos cidadãos e que impactará esta comunidade 
mais cedo do que tarde.

José Carlos Portugal

Trabalhar
(ou ter emprego?)

P: “Serão os humanos capazes de resolver as crises que irão enfrentar nos próximos cem anos?

R: Sim, se formos honestos e inteligentes. O verdadeiro problema da humanidade é o seguinte: 
temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina.”

Edward Osborn Wilson, o “Pai semântico” da Biodiversidade e conceptual da Sociobiologia, 2010, em entrevista
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