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josEi anion lo bandelrlnha

Nao ha muito tempo, Coimbra possuia uma urbanidade pr6pria que lhe permitia,
entre outras coisas, ser identificada pelo lugar que ocupava no quadro das cidades portuguesas.
Essa urbanidade, embora intuitiva e provinciana, podia ser aquilatada, do ponto de vista social
e cultural, em muitos dos aspectos da vida da cidade, alguns dos quais chegaram mesmo
a ser conhecidos muito para alem dos seus limites, e ate mesmo dos do pais.
0 espai;:o ffsico em que se desenvolvia corresponde aquilo a que podemos chamar hoje a
cidade consolidada, conformada pela colina central, pelo seu arrabalde ribeirinho,a Baixa,
e pelas expansoes dos seculos XIX e XX que foram ocupando os vales, trepando pelas colinas
circundantes e aglutinando alguns burgos mais pr6ximos, Celas, Santo Ant6nio dos Olivais.
>

Ate aos anos sessenta ainda foi possivel manter, de um modo quase natural, a definii;:ao clara
dos limites entre esse espai;:o de urbanidade e uma envolvente inequivocamente rural,
que o penetrava de quando em quando, e que se articulava por azinhagas e muros,
olivais na encosta e laranjais na margem do rio, casas de quinta e algumas unidades industriais,
sobretudo na safda norte. A ocupai;:ao do vale do Calhabe, antigo meandro desactivado,
assinalava entao o ensanche possivel, conformado pela vincada geometrizai;:ao
dos espai;:os publicos, pelo predomfnio axial dos equipamentos e por tfmidas
emula96es da Carta de Atenas.

>

Mas os tempos mudaram e essa urbanidade entrou numa indisfarc;avel decadencia.
Muitas e variadas raz6es terao contribu fdo para isso. A perda da exclusividade universitaria,
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e da consequente hegemonia, e apenas uma delas. O pais todo mudou ea cidade acompanhou
essa mudani;:a, nivelando sempre por baixo as f6rmulas de expressao territorial
do seu crecimento. Aquele centro nao teve capacidade para potenciar a mais-valia
de urbanidade que ja possufa e, em vez de se auto-polarizar ampliando·a para as
novas periferias, foi ele pr6prio que se suburbanizou, deixando·se contaminar inapelavelmente
pela mediania cultural e territorial que, um pouco por todo o lado, dos suburbios metropolitanos
as orlas das estradas, dos pequenos cascos hist6ricos aos novos eixos industriais,
dava forma e sentido a faixa litoral atlantica do norte e centro do pais.
>

Assistiu-se, com maior intensidade nos ultimos anos, a uma volatilizai;:ao dos equipamentos
que conferiam alguma centralidade aos espai;:os nucleares, sem substituii;:ao outra que nao a
redea solta do mercado de solos. Assistiu·se a delapida9ao, por inercia e inepcia estrategicas,
das redes de servi9os publicos urbanos • transportes, sistemas de recolha de lixos, etc.
que davam conforto, especificidade e ate alma as formas de vida mais centrais.
Assistiu- se a saida compulsiva dos habitantes das areas residenciais do centro,
por falta de condii;:oes infraestruturais e por aci;:ao de um mercado imobiliario cuja dinamica tern,
ate aqui, conseguido iludir as inevitaveis tendencias auto·fagicas.

>

As consequencias desta situai;:ao comei;:aram a ser impossiveis de escamotear.
Comei;:aram a ter significado em todas e em cada uma das circunstancias em que se cumpre
a vida da cidade. Comei;:aram a ser perceptiveis nas preocupai;:oes e nos sentimentos dos
habitantes, e expressam-se, ora isolada ora sistematicamente, nos desanimos
e nas mais variadas angustias quotidianas, desde as de indole mais culturalista as de caracter
econ6mico, produtivo e comercial, desde as de toada mais ambientalista ate a
mais vulgar das converas sobre actividade desportiva.

>

Da discussao e do cruzamento dessas angustias, varias iniciativas irao, certamente,
nascer. Algumas mais quimericamente ancoradas no (pouco) sentido de
auto-responsabilizai;:ao que os poderes publicos vao tendo em relai;:ao a este estado de coisas,
outras mais marginais, outras ainda mais viradas para sectores de actividade,
demasiado especificos.

>

0 conjunto de iniciativas Pela Cidade Uma Carta Constitucional para Coimbra e uma
dessas aci;:oes, de genese marcadamente aut6noma sob o ponto de vista da equidistancia
entre pessoas e instituii;:oes. A organizai;:ao do Seminario Internacional de Desenho Urbano
Coimbra Um Novo Mapa e o contribute do Departamento de Arquitectura da Faculdade de
Ciencias e Tecnologia para que a desejada consciencializai;:ao constitucional dos cidadaos possa
ter o seu equivalente na consciencializai;:ao crftica para as questoes urbanas mais directamente
ligadas com a sistematizai;:ao e o ordenamento dos espai;:os da cidade.
Foram tambem, portanto, as aspirai;:oes dos cidadaos que ditaram a necessidade deste
seminario. Os seus resu ltados, mais do que o reconhecimento e o testemunho da funi;:ao social
do projecto, correm assim, tambem, o risco estimulante de, a todo o memento,
se poderem desfraldar em bandeira a erguer contra a situai;:ao actual. Nesse sentido,
estaremos, embora de um modo simulado e academico e talvez tambem por isso,

a consumar o mais verdadeiro e o mais puro dos objectivos funcionais do projecto.
>

Uma vez perdida a centralidade do nucleo aglutinador da cidade, as periferias dil usas
tornaram-se entao ainda mais difusas. Acresce que, nas ultimas decadas, a actuac;:ao urbanfstica
tern glosado, de maneira exaustiva, as teorias neo-liberais que preconizam a definic;:ao de
medidas normativas de ocupac;:ao do solo, contabilisticamente rigorosas (ou tidas come tal)
mas territorialmente abstractas, que facultam utilizac;:oes alegadamente adequadas as
oscilac;:oes de mercado que movem o crescimento urbane. Estas posic;:oes de principio tern,
de um modo extensive, esbarrado em realidades especfl icas muito complexas, que inviabilizam
qualquer potencial exito urbanfstico, a saber:
um cadastro labirfntico, marcado por decadas de subdivisoes muito pouco racionais e por
microsc6picas lutas de estremas, e agravado pela incapacidade de afirmac;:ao de
uma politica de solos que minimize o problema;
o baixissimo nfvel tecnico e arqu itect6nico que caracteriza a generalidade das
intervenc;:oes particularizadas, que passa pela total incompreensao das estruturas existentes
e dos vfnculos que com elas ha a estabelecer, ou a cortar;
a actuac;:ao num territ6rio indiferenciado, sem eslorc;:o de compreensao do seu caracter e, por
vezes, do seu estatuto adquirido, que tern como consequencia directa a nao sedimentac;:ao das
estruturas existentes e o alastramento incontrolavel das medfocres implantac;:oes suburbanas.
Este facto provoca a utilizac;:ao quase ilimitada de um solo, que s6 nao e,
do ponto de vista l enomenol6gico, totalmente tabua rasa, porque a ocupac;:ao se apoia nas
infraestruturas viarias que ja existem, e, nao raro, nas previstas, como meio
de minimizar os custos das operac;:oes.

>

0 tema deste workshop desdobra-se, entao, pelas pregas destas variadas circunstancias
e ganha corpo a partir de seis areas que representam o ponto de contacto mais 6bvio entre o
centro, motivador mas decadente, e a perileria em atabalhoada eferverscencia.
Essas areas conformam um anel em volta da cidade consolidada, ressalvando a frente sul
(o Polo II da Universidade) que ja e alvo dum piano e que esta em fase de consolidac;:ao.
Algumas delas ja foram importantes portas, rodoviarias e ferroviarias, e serviram de
relerencia objectual e cognitiva para visitantes e aut6ctones, mas a total assistematizac;:ao
dos acessos e o crescents desiquilibrio territorial entre eles fizeram com
que perdessem ate esse significado.

>

Goradas as probabilidades do centro aculturar a periferia, tera chegado a vez da
periferia conlerir algum sentido ao centro. Dai o novo mapa. Oaf a expectativa numa
nova 16gica para estas lranjas peliculares que se podem, tal como Janos, voltar para fora e para
dentro, ou criar novas viabilidades, sem fora e sem dentro, mais voltadas para o
territ6rio indiferenciado da urbe generica, ou, mais simplesmente, deixar de ser aquilo que sao subUrbios 6rfaos de nucleo

a procura de quaisquer vinculos reais.

Dai a estimulante possibilidade de trabalhar com as ansiedades de uma cidade ensimesmada
e encurralada nos labirintos da sua pr6pria decadencia, gerando as formulac;:oes territoriais para
as saidas (politicas, econ6micas, sociais e culturais) do dead end. Dai o desenho urbano.
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