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OpiniãOOpiniãO

A cidade da Praia prepara-se para comemorar os seus 150 
anos de existência, um marco importante que requer uma 
reflexão sobre o rumo do seu futuro.  A nossa visão do 
Plateau e dos seus parques naturais e da sua baía,  é que 

ela precisa posicionar-se como centro histórico, ecológico e turístico 
de primeira importância na zona central do oceano Atlântico. Esse 
posicionamento será para estabelecer a cidade da Praia e Cabo 
Verde no roteiro obrigatório de  viajantes que queiram explorar esta 
área tropical do Atlântico e de África Ocidental.  Para isso torna-se 
necessário que essa visão seja futurista e apetrechada de condições 
competitivas,  com padrão internacional, implicando sua reestru-
turação funcional, elevação de oferta cultural e recreativa, defesa 
intransigente da qualidade ambiental, serviços de alta qualidade, 
garantia de segurança e conforto.

Nos tempos idos os corsários vinham do mar e por isso se 
construiu a cidade de então se construiu nas extremidades das 
falésias para reforçar as condições defensivas naturais desse Pla-
teau. Nas extremidades sem construções, erguiam-se baterias de 
canhões em sua defesa.  Ainda se pode verificar isso desde a zona 
do palácio presidencial até à dos correios.  Por isso essa rua ainda 
ostenta o nome da Rua Bateria.  Essa urbe permaneceu fechada na 
maior parte do seu perímetro, voltando as costas às restantes áreas 
habitacionais circundantes  denominadas de subúrbios.  Também 
é de se referir que hoje somos um país livre e num processo de 
construção da democracia e no estabelecimento de normas para 
defesa de interesses  de vários actores da comunidade e de in-
vestidores,  ambiente que exige defesa acérrima dos interesses 
públicos e das gerações futuras.  Plateau deve aceitar o repto de 
abertura, harmonizando-se com esse novos desafios, sem perder 
as suas carecterísticas fundamentais.  Como fazê-lo:

CENTRO TURÍSTICO  
Como principal actividade económica no Plateau, propomos 

serviços de lazer apoiados em quatro pontos âncoras de activida-
des comerciais turísticas, estrategicamente localizadas em pontos 
extremos da cidade, onde panoramas visuais são deslumbrantes e a 
brisa tropical  é ingrediente permanente e agradável.  Duas dessas 
áreas serão resultados de requalificação urbana e as duas restantes 
terão que ser construídas de i  Essas construções não só servirão 
como miradouros mas também a sua estrutura arquitectónica de 

sustentação servirá para  parques de estacionamento e áreas para 
construção de hotéis, tudo isso fora da superfície do Plateau.  

* A zona do Oeste, a do palácio presidencial até à Rua Bateria, 
incluindo o quartel militar, passarão a ser espaços culturais, 
com museu, zona de pequenos concertos musicais ao ar livre e 
esplanadas visualizando a baía da Praia.  Note-se que esse palácio 
não tem condições para ser palácio presidencial. O mesmo era 
do governador colonial e fora construído quando Cabo Verde 
tinha apenas algumas dezenas de milhares de habitantes. 
* A zona Este, a do actual liceu Domingos Ramos essencialmente 
recreacional e cultural, incluirá um centro comercial. Note-se 
que os alunos que estudam nesse liceu são de outros bairros 
pois o  Plateau praticamente despiu-se de habitantes e à noite 
torna-se praticamente uma cidade fantasma.  Propomos que se 
criem condições com incentivos fiscais e financeiros, para se 
aumentar o número de seus moradores.
* A zona Norte terá o seu espaço recreativo sobre uma  estru-
tura arquitectónica de estacionamentos de automóveis, que 
situar-se-á entre o actual ministério das Finanças e a Ponta 
Belém.  Essa estrutura prolongar-se-á na horizontal  somente 
a uns dez metros a norte  da via existente que liga a Telecom 
à Sucupira.   A estrutura de estacionamento não será invasora 
ao parque natural do Taiti, pois somente ocupará uma área com 
um declive acentuado. Essa estrutura servirá como solução 
do parque de estacionamento no Plateau durante os dias de 
semana e servirá ao parque do Taiti nos fins de semana quan-
do os parques serão mais procurados. Essa estrutura também 
servirá para melhorar o panorama das fachadas posteriores dos 
edifícios dessa zona, que se caracterizam pela baixa qualidade 
estética, incluindo o muro de   consolidação da falésia nessa 
área, com pedras basálticas.  
* A zona Sul também terá o seu espaço recreativo sobre uma 
estrutura arquitectónica de estacionamentos de automóveis e 
de um hotel panorâmico que serão construídos entre a área do 
hospital Agostinho Neto e a Rua de Bateria.  Portanto, essas 
duas ruas ficarão ligadas e o espaço intermediário terá uma 
largura de cerca de cento e vinte metros, mesmo à frente da 
Praia Negra da lindíssima baía da Praia. Aí será um espaço 
ideal para projectos recreativos.
* Numa perspectiva de planificação urbana, no contexto da 

expansão da cidade da Praia,  a localização do actual hospital 
central Agostinho Neto não é a mais indicada.  Já é tempo de 
se pensar num hospital central moderno pois os “upgrade” que 
vem recebendo essa instituição não serão capazes de o catapultar 
a um nível ideal para responder às necessidades médicas dos 
nossos dias, tanto para os caboverdianos assim como para os 
estrangeiros que nos visitam.  E no dia que essa justa decisão 
for tomada, Plateau ganhará um lote de eleição, potencializando 
no máximo suas condições de centro turístico.   

Com semelhantes âncoras turísticas (para turismo externo e 
interno) a cidade da Praia será dotada de uma rede de estrutura 
básica para serviços de recreação, com uma capacidade para várias 
centenas de pessoas, e poderá entrar sem favores no circuito turís-
tico internacional e beneficiar-se desse mercado.  Isso pressupõe 
também  que a população local seja preparada   em várias vertentes 
de civismo e que seja exigido dos empreendimentos comerciais 
um nível de profissionalismo com standard internacional.

Com a prevista transferência de serviços centrais para novas 
urbanizações, o Plateau poderá ser convertido numa grande 
área de passeio, de restaurantes, de pequenas lojas de souvenir, 
de espaços de pequenas representações artísticas e musicais, de 
esplanadas, de miradouros, isto é,  um tipo do Village de Nova 
York.  Assim, nos primórdios do século XXI, o Plateau poderá 
ressurgir valorizado e posicionar-se como uma cidade distinta e 
de qualidade, um verdadeiro centro urbano de destino turístico.

CENTRO PEDONAL  
O Plateau ganhará imenso se se transformar num Centro 

Pedonal. Haverá excepções para os moradores, serviços de emer-
gência, transportes públicos de forma condicionada e disciplinada 
e de alguns responsáveis de instituições públicas.  Vejamos as 
seguintes considerações gerais:

 
* O Plateau transformou-se, durante o dia, num grande parque 
de estacionamento, albergando em média 1.117 veículos.  Esse 
assédio de veículos automobilísticos é de tal ordem que  mesmo 
os passeios são utilizados para tal fim provocando desaprovação 
geral dos praienses; 
* A poluição adveniente diminuiu a qualidade de vida num ambiente 
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com passeios superlotados de transeuntes em certas áreas;
* O cenário estético provocado por esse número exagerado 
de veículos é desagradável e fere a sensibilidade comum das 
pessoas; 
* A segurança física das pessoas fica em perigo pois o espaço de 
manobra dos veículos é reduzido devido aos pequenos espaços 
disponíveis para tal efeito;
* As áreas de estacionamento dos transportes públicos ficam 
frequentemente comprometidas por esse excesso de número 
de veículos, e os autocarros estacionam muitas vezes no meio 
da rua para servir os seus utentes;
* O embelezamento da cidade com árvores e plantas não se 
realiza pois, não há espaço e protecção para o respectivo cres-
cimento. Tal é inaceitável.
* Nota-se que hoje, praienses, sobretudo crianças, deficientes 
e idosos, evitam circular em algumas ruas devido à confusão 
e insegurança que esses veículos provocam.
* Certos serviços, incluindo os centrais de Estado que mobili-
zam à sua volta dezenas de viaturas não têm de estar sediados 
necessariamente no Plateau. A cidade deve ser devolvida aos 
seus moradores e às actividades comerciais e culturais que a 
trazem benefícios e qualidade de vida.

As cidades que geralmente são consideradas de melhor qua-
lidade, as que atraem visitantes, e turistas, são aquelas nas quais 
os carros são segregados para periferia  e os seus centros são 
utilizados por peões e bicicletas.  As cidades holandesas modernas 
têm ensinado isso ao resto do mundo. As razões prendem-se com 
a poluição, segurança na circulação, estética e comportamentos 
urbanos. As cidades mais progressistas do mundo têm adoptado 
políticas similares, pelo menos em áreas mais sensíveis.  

O Plateau chegou ao limite da insustentabilidade veicular nas 
suas artérias. Só resta às autoridades tomar medidas enérgicas para 
diminuir ao mínimo o número de estacionamento nesse centro.  Su-
gerimos medidas administrativas e fiscais, assim como a criação de 
parques de estacionamento adjacentes ao Plateau, com condições de 
conforto e segurança que facilitarão a aceitação dessa ideia. E aí se 
encaixam as duas estruturas arquitectónicas  de estacionamento que 
propomos, debaixo dos miradouros turísticos, os do  Sul e do Norte.  
Na avaliação de uma possível construção dos mesmos,  estudo de 
viabilidade económica deverá ter em conta os enormes benefícios 

que tais estacionamentos também contribuirão na organização, 
desenvolvimento e segurança da cidade.

CENTRO ECOLÓGICO  
Os praienses e as autoridades competentes devem empenhar-

se no máximo para que possamos salvar Taiti e Praia Negra. A 
ocupação actual de Praia Negra e o projecto que se propõe para 
Taiti, são crimes urbanos sem paralelo na nossa história, que 
baralham a nossa inteligência e que os nossos filhos jamais nos 
perdoarão se de facto forem levados para a frente.   Ponho à dis-
posição da Câmara Municipal da Praia os meus conhecimentos e 
experiencia técnicas de forma a encontrar uma solução equilibrada 
para a localização do tal mega-projecto para Taiti. Verifica-se um 
pouco por todo o país que interesses económicos particulares têm 
estado a entrar em choque com os interesses públicos, incluindo 
os ambientais, e os últimos ficam sem a defesa devida por parte 
das autoridades públicas. 

A ilustração gráfica em anexo, através da proposta do mira-
douro Norte e do parque de estacionamento por baixo, cria uma 
possibilidade para construção de um complexo hoteleiro e comer-
cial, elevada na sua superfície, que não somente iria beneficiar 
de um panorama muito superior ao que teria o actual projecto 
dos investidores mas também de um parque de estacionamento 
localizado imediatamente abaixo desse empreendimento. Assim, 
o Taiti (pulmão natural da cidade) libertar-se-ia desse projecto 
asfixiante. A Câmara e o Governo podem tomar iniciativas de 
envolver privados em montagens financeiras para construção do 
parque de estacionamento que tanta falta faz ao centro da cidade, 
assim como a outras áreas comerciais. Aliás, a construção de 
parques de estacionamento, miradouros e áreas de emergência nas 
estradas são obrigações do governo e de normas da planificação 
rodoviária que notoriamente tem sido subtraída na edificação desse 
sistema.  Entretanto, torna-se necessário elaborar o mais breve 
possível um projecto do Parque Botânico e Recreativo Taiti, a fim 
de se evitar tentações similares ao que ora presenciamos. 

Se no miradouro Norte que propomos e que inclui uma rua 
pedonal, justifica-se edifícios de quatro pisos acima do nível do 
Plateau, o mesmo não seria aceitável no miradouro Sul, pois o 
panorama da baía da Praia de que beneficiam os habitantes do 
Plateau é um património de mais de cento e cinquenta anos que 

não deve ser subtraído à população da cidade. Esse panorama é um 
bem sem o qual o valor do Plateau diminuiria consideravelmente.  
E tudo que se constrói à sua volta deve respeitar a sua escala e 
manter a distância necessária para não interferir com o seu espaço 
de “segurança” o qual se atribui a qualquer património com a 
sua importância.  O Plateau é a nossa Acrópolis.

As várzeas que circundam o Plateau e com o qual formam uma 
unidade morfológica  são potenciais pulmões verdes, partes inte-
grantes da flora e do assentamento urbano cujo “make up” foi uma 
obra genial da natureza.  As sinergias de estética natural, qualidade 
ambiental e de recreação para o turismo que proporcionarão à cidade 
da Praia Santa Maria podem hoje ser analisadas objectivamente atra-
vés de estudos de viabilidade económica que inclui com certeza os 
aspectos ambientais. A interligação entre essas zonas de miradouros 
Norte e Sul com o Plateau poderão ser estabelecidas com elevadores 
para amenizar e facilitar a ligação pedonal com os parques. À actual 
gestão da Câmara da Praia foi apresentada por nós uma proposta 
nesses parâmetros conceptuais, para resolução do problema de esta-
cionamento no Plateau. Curiosamente, quando sugerimos à Câmara 
que adquirisse o pardieiro da Casa do Leão para fazer ligação do 
parque de estacionamento  ao Plateau foi-nos informado  que essa 
antiga casa comercial foi de facto vendida.

Tivemos a oportunidade de viver o Plateau nos seus momentos 
áureos. Muitos praienses falam da cidade que havia e fazem-na 
com orgulho. No mundo de hoje, existe um interesse muito grande 
em relação às cidades e à arquitectura pelo comum das pessoas 
que defendem os patrimónios e a qualidade de vida das áreas 
urbanas. Por causa disso a Ordem dos Arquitectos Americanos 
(The American Institute of Architects), integra nas suas fileiras 
com um estatuto particular, citadinos sem cursos de arquitectura, 
que se dedicam a valorizar o seu meio urbano nas mais variadas 
formas possíveis. Não nos esqueçamos que a cidade é a concha de 
convivência entre os homens e no mundo iluminado de hoje onde 
a ciência e a espiritualidade lutam pela mesma causa, devemos 
respeitar e proteger o ambiente que nos gerou e nos sustenta.

Plateau e partes importantes da cidade da Praia têm potencia-
lidades singulares que urge serem exploradas para que possam 
singrar no século XXI de forma digna e competitiva. 

Pedro R. dos Reis Martins
Praia, 20/03/2009


