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Este é um tema que nos leva a um precipício de lugares comuns, no sentido que se encontram identificadas as causas

das alterações massivas e consequente descaracterizadoras da identidade sociocultural dos bairros históricos e

sucessivos anéis que os envolvem como a:

- Gentrificação dos centros históricos

- Vitrinização e ou encenação dos “habitantes”

- Encerramento de lojas tradicionais e respectiva convivência diária entre vizinhos

- Encerramento de restaurantes de bairro de pequena escala, que dependiam das famílias residentes

- Desativação de lugares informais de encontro social e sociabilização de vizinhos, como as pequenas

colectividades ou convívios informais em logradouros particulares

- Destruição de rotinas de bairro, com o desaparecimento do comércio “ambulante”de rua

- Descaracterização da identidade de rua, com a introdução massiva de comércio “fast souvenirs”

- Desaparecimento das lojas de ofícios de reparação de objectos, equipamentos, pequenas reparações

domésticas
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- Apropriação do espaço público com esplanadas e respectivo mobiliário industrial tipificado

- Intervenções no edificado no âmbito da exibição arquitectónica, em detrimento da moldura cultural local

- Transformação sistemática de edifícios de habitação mediana, em apartamentos de luxo e ou em lofts, estúdios,

muitos destes transformados exclusivamente para alojamento local ou mini hotéis de “charme”

- Introdução de terraços / decks, sobre as coberturas descaracterizando a unidade paisagística e arquitectónica de

bairro

… um sem número de novas intervenções dissonantes em si mesmas, por serem autonomizadas da unidade de cada

vez edifício, sobretudo quando lidas no conjunto, introduzem ruído visual
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Como foi possível esta transformação quando durante décadas não se conseguia aprovar a subida de um simples beiral

para se obter um pé-direito digno de uma habitação salubre ou, habitar um sótão de uma casa minúscula,

introduzindo uma pequena mansarda?

Deixaram de se aplicar regulamentos opressivos, cujos pressupostos de defesa do património, penalizavam o bem

estar dos moradores ancestrais, mas já não se aplicam aos promotores imobiliários? Porquê esta diferenciação de

critérios?
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O esvaziamento das unidades de vizinhança tradicionais revela sobretudo uma gestão neoliberal em que os

habitantes são existências abstractas e não PESSOAS, com identidades especificas, inscritas numa longa linhagem

em continuo processo sociocultural histórico.

É precisamente esta condição que confere a identidade tradicional diferenciadora de cada unidade de bairro e, no seu

conjunto a identidade específica de cada cidade. As políticas mercantilistas do solo urbano nas unidades históricas,

atingiram uma amplitude inusitada, cuja longevidade torna praticamente irreversível a continuidade da cultura local.

É incompreensível os benefícios fiscais atribuídos ás operações imobiliárias, que impõem as suas regras para operarem

no exclusivo âmbito do lucro especulativo sem sentido de responsabilidade social perante a população residente. O

caminho tem sido o do esvaziamento das famílias edifício a edifício, quarteirão a quarteirão, para emergirem

complexos habitacionais sem habitantes permanentes. Estas ilhas luxuosas não constituem unidades de vizinhança,

nem mesmo entre si por serem de utilização sazonal e não promovem o entrosamento com os poucos habitantes de

longa vivência, que resistem ao último empurrão para fora do bairro.
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O que fazer para alterar o status quo ?

Como mudar estas políticas neo-liberais que são valorizadas permanentemente num largo espectro político, refém das

políticas económicas que impõem as regras, ditas de mercado liberalizado e não regulamentado no âmbito do

interesse dos cidadãos em particular e das comunidades em geral?

Em primeiro lugar, com resistência combativa no espaço político democrático, demonstrando que podem e devem

existir alternativas nas políticas ditas sociais que devem ser reformuladas distanciando-se das políticas de gueto, ou

seja , de apelo á construção de novos bairros sociais, autonomizados das antigas unidades de vizinhança. Estes apenas

perpetuam a condição social de cidadãos e comunidades excluídas.

A reivindicação passará pela integração nos bairros consolidados das cidades, com idêntico acesso, apartamento a

apartamento, edifício a edifício, quarteirão a quarteirão. O regresso à cidade tradicional por direito próprio de

Cidadania, deverá ser extensível a todos os anéis que formam a grande unidade especifica de cada cidade, incluindo os

bairros ditos históricos.



O que fazer para alterar o status quo ?

Uma das condições a alterar através de regulamentação, será a impossibilidade de manter por tempo indeterminado

os novos fogos por habitar, resultantes de operações especulativas. Os novos empreendimentos deverão acordar um

rácio de fogos destinados a habitantes desalojados, resultante da operação imobiliária e ou partilhando uma bolsa de

fogos geridos pelo município para realojamentos.

As Câmaras em conjunto com as Juntas de Freguesia devem planear por antecipação, operações de reabilitação e ou

de regeneração urbana, mobilizando os proprietários e residentes para em conjunto, atender aos interesses das

unidades de vizinhança em detrimento das operações especulativas em curso, promovidas por entidades estranhas aos

bairros, e que apenas procuram “oportunidades de negócio,” como se não existissem pessoas e respectivas vivências

inter-relacionadas.
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O que fazer para alterar o status quo ?

É imperioso o regresso à responsabilidade da gestão urbana de interesse público de intervenções urbanísticas,

casuísticas ou desligadas de um específico urbanismo comunitário.

O que se tem assistido nas últimas duas décadas é a demissão dos Municípios da sua maior obrigação cívica,

precisamente a de zelar pelos interesses sociais, económicos e culturais dos seus cidadãos.

O planeamento social reflectido num urbanismo democrático é da total responsabilidade de política pública ao serviço

dos cidadãos.

A actual situação revela que o poder político se deslumbrou com os agentes imobiliários, articulados com os

agentes económicos, deixando-lhes (aparentemente) o campo livre para gerirem a própria política pública, como coisa

privada.



O que fazer para alterar o status quo ?

Passámos o limite do aceitável em termos de equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado, com evidente

perda para o público.

Estas políticas não podem continuar a minar a estabilidade sociocultural das cidades e vilas; a inversão é urgente e

deve ser exposta a cada dia com novas práticas, sem saudosismos, pois o retorno à anterior realidade, para além de

impossível, não beneficiaria do que de positivo ocorreu.

O que se impõe, é a emergência de uma massa crítica de cidadania activa, com novas soluções promovidas por grupos

de cidadãos organizados, que actuem no espaço democrático em articulação com as entidades públicas, trazendo-as

de novo para a discussão pública de políticas de interesse directo dos cidadãos e, não da exclusividade de

grupos exteriores, desinteressados em estabelecer diálogos locais.

Demonstrando a viabilidade de alternativas ao actual ditame da especulação imobiliária que nada produz de riqueza

duradoura, confundindo desenvolvimento sustentável com construção civil.



O que fazer para alterar o status quo ?

A sustentabilidade económica depende da sustentabilidade sociocultural e ambiental das unidades de vizinhança, e

não das sociedades imobiliárias e financeiras.

Devemos atender ao conceito de vivência entre vizinhos, num largo espectro que é o bairro que é a urbe, enquanto

aldeia, vila e ou cidade equilibrada no bem estar dos cidadãos.

A cidadania é o mais elevado valor a defender no processo civilizacional a que estamos acometidos, nos nossos

deveres e direitos.

Esta é a verdadeira storytelling, precisamente a que acontece no dia a dia do cidadão anónimo, que somos todos

nós enquanto comunidade.



Turismo “especializado” e/ou vocacionado para aprendizagem referenciado aos valores do 
passado, na senda do Grand Tour.

O património como motor de conhecimento e/ou 
de desenvolvimento da contemporaneidade
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Em defesa da identidade imaterial através da simbologia material



Contributo da Geografia Humana, através de Yi-Fu Tuan

What is a place? What gives a place its identity, its aura?

Places are centres of felt value!

When space feels thoroughly familiar to us, it has became place

Tuan, Y.-F. (2011). Space and place: the perspective of experience. University of Minnesota Press.
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