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Debate promovido pelo  

Movimento de Cidadãos Por Coimbra 

Café Santa Cruz – 6 de Maio de 2015 – 18horas 

SOM, BARULHO e RUÍDO 
Raimundo Mendes da Silva 
(texto de suporte à intervenção inicial) 

 

 

Há algumas matérias das vidas cidades, e da nossa vivência e 

convivência em sociedade, que são particularmente tensas e o 

ruído da vida noturna (em termos objetivos) e o ruído à volta da 

vida noturna (em sentido figurado) fazem parte destas matérias. 

 

O meu contributo para esta discussão centra-se na partilharia de 

cinco convicções e das dúvidas que imediatamente delas 

resultam. 
 

 

 

1ª convicção - DIVERSIDADE 

Se pudéssemos fazer diferentes filmes da noite de 

Coimbra, em vários dias, em vários locais, a várias 

horas e, sobretudo, assumindo como câmara os olhos 

de diferentes pessoas, teríamos várias dezenas de 

perspetivas da noite para analisar, com muita coisa 

em comum, mas muita coisa diferente, algumas 

eventualmente totalmente contraditórias. 

Q1 – perguntas 

Há uma noite boa e uma noite má? Há uma noite de 

encontros, de imaginação, de libertação, de bom 

negócio, de bom descanso e uma noite de perversão, 

de prevaricação, de imoralidade? 

Em resumo: Há uma noite ideal? E um dia? Haverá um 

dia ideal? 

2ª convicção – PROJETO DE CIDADE 

A vida noturna nos centros urbanos e em particular 

nos centros urbanos antigos, tem que ser tratada 

numa perspectiva mais alargada que inclua o 

envolvimento, para além da noite, de todos os 

interessados, vamos dizer de todos os atores. 

Estes centros urbanos não podem ser um local que se 

usa como um cenário pitoresco quando nos convém, à 

hora que nos convém ou nos apetece, mas locais dos 

quais nos sentimos fazer parte e, por isso, também 

nos sentimos responsáveis. 

Q2 - perguntas 

Em que é a vida noturna contribui ou pode contribuir 

para o todo que é a vida destes locais? 

Não terá Coimbra a escala ideal - e a população e as 

vivências e acultura ideais - para ter o arrojo de um 

projeto de reabilitação urbana integrado, que atenda 

às condições físicas de segurança e de conforto mas 

também a redes sociais e económicas inovadoras? 

Arriscaria perguntar se temos, se conhecemos, se 

discutimos e se interiorizámos um projeto de cidade, 

que, ainda que eternamente dinâmico (e ainda bem), 

oriente esta abordagem. Como é que cada um de nós 

está disposto a participar? O que queremos dar? O 

que aceitamos receber? Que soluções de 

compromisso assumimos para viver em sociedade? 

3ª Convicção - SUPORTE 

É preciso garantir à vida da cidade durante a noite os 

recursos e o suporte técnico e logístico que ela exija 

em cada momento e de acordo com as suas 

características, tal como é necessário fazê-lo durante 

o dia.  

Os modelos de vida urbana são diferentes no espaço e 

no tempo nas diferentes culturas; os modelos de vida 

urbana são diferentes dos rurais; em muitos locais no 

mundo as pessoas recolhem a suas casas às 18h, 

noutras às 4 da manhã; o chá é rigorosamente às 5 

horas para os britânicos mas o almoço quase 

desapareceu. Conheço uma cidade, algures no 

mundo, onde só há policiamento até 5 às da tarde 

porque, lamentavelmente, num pós-guerra difícil o 

dinheiro tem outras ”emergências”… São realidades 

diferentes e temos que conhecer a nossa. 

Q3 - perguntas 

Quais são as necessidades de suporte da noite que 

temos ou da noite que gostávamos de ter? Não 

precisamos de segurança? Não precisamos de 

comida? Não precisamos de limpeza? Não precisamos 

de outras ofertas lúdicas e criativas? Não precisamos 

de outros espaços, nomeadamente “after-hours”? 

Não precisamos de alternativas de transporte 

criteriosas? Não precisamos de sanitários?  

Temos a nossa noite preparada para a noite que 

temos? 
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4ª Convicção – SOLUÇÕES TÉCNICAS 

É preciso explorar melhor o nosso conhecimento e 

recursos técnicos em termos de caracterização, 

controlo e proteção em relação ao ruído, com rigor, 

com iniciativa e com imaginação (ou se quiserem, 

inovação). O ruído de rua é diferente do ruído de bar, 

o ruído pontual é diferente do ruído permanente. O 

isolamento acústico dos bares e locais afins parece ter 

tido uma evolução muito positiva nos últimos anos 

mas não esquecemos que o nível sonoro dos baixos 

(dos graves) e as vibrações das estruturas são os 

nossos adversários mais difíceis, mas também 

sabemos que o ruído da “movida”, sem caráter de 

vandalismo ou de injustificável excesso, é o mais fácil 

de conter, dependendo dos locais onde ocorra. 

Q4 - perguntas 

Sabemos que Coimbra está particularmente 

preparada, em termos profissionais, técnicos, e 

científicos, nesta matéria? Conhecemos os trabalhos 

desenvolvidos em colaboração com o Gabinete do 

Centro Histórico nos últimos anos no domínio da 

acústica urbana? 

Estamos dispostos a testar soluções arriscadas e, para 

alguns, utópicas e delirantes, como dosímetros de 

ruído urbano (que medem de forma ponderada a 

produção de ruído urbano ao longo do tempo, como 

se aplica à proteção dos trabalhadores em ambiente 

ruidoso) para uma co-responsabilização pela gestão 

coletiva do ruído que fazemos (e dos seus excessos 

pontuais) e do silêncio e moderação que se exige para 

o compensar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Convicção – ÓBVIO e MENOS ÓBVIO  

É preciso fazer (e já) o que é óbvio e que está ao nosso 

alcance direto, nomeadamente fiscalizar horários e 

níveis de ruído e fazê-los cumprir, zelar pela 

segurança da noite, agir com determinação face a atos 

de vandalismo; ou seja, é preciso que cada um de nós 

e cada entidade cumpra as suas missões e obrigações 

que já tem e que estão bem definidas. 

Mas é urgente (e igualmente preciso) pensar o que, 

para alguns pode ser menos óbvio, mas é muito claro 

no anúncio desta iniciativa: 

1) A coordenação das entidades; 

2) A revisão inteligente de horários de 

funcionamento e a caracterização detalhada 

dos tipos e níveis de atividade e de ruído na 

noite; 

3) O envolvimento de todos os atores, passivos e 

ativos, da animação da noite; 

4) Serviços e iniciativas económicas 

complementares e inovadoras envolvendo os 

atuais agentes do sector (públicos e privados) 

e envolvendo a comunidade; 

5) (e por último) e mais importante 

Mais do que uma campanha de sensibilização 

e mobilização para a cidadania responsável, 

(com a qual concordo) a criação de uma 

dinâmica política e pedagógica para uma 

cultura e vivência urbana responsáveis. 

 

E concluindo por agora, recordando as convicções: 

a) Há muitas noites na noite; 

b) A noite, o dia, os locais e as pessoas têm que 

ser tratados de forma integrada como 

“projeto de cidade”; 

c) A vida da noite tem que ter suporte logístico 

digno, eficiente e adequado; 

d) Há conhecimento técnico que pode ser mais 

aproveitado em favor da resolução do 

problema; 

e) Faça-se o óbvio e cumpra-se a lei, mas 

arrisque-se o menos óbvio e construam-se 

soluções participadas e dinâmicas. 


