CENTRO HISTÓRICO

USOS POSSÍVEIS NO CENTRO HISTÓRICO-CULTURAL DE SÃO JOSÉ
O uso cultural do centro estaria apoiado, em primeiro lugar, nos equipamentos municipais. A Casa de Cultura
de São José, planejada para funcionar no Casarão Moreira, hoje abandonado, mas em processo de aquisição
pela Prefeitura Municipal, seria o órgão que faria a gestão dos usos da área, organizando eventos e concentrando informações.

A
O primeiro conjunto de edificações são as
que constituem a base formadora do centro histórico e do município.
A Igreja Matriz de São José, a antiga Casa
de Câmara e Cadeia e o Teatro Adolpho
Mello são os pilares sobre os quais a cidade
foi erigida. Esse conjunto, e sua relação
com a Praça Hercílio Luz e o Jardim Cel.
Napoleão Poeta foi preservada para manter a ambientação que remete aos valores
da cidade colonial. A rua que atualmente
passa na frente desse conjunto será fechada para carros. Na frente do Teatro e da Casa de Câmara e Cadeia
surge um Largo de apoio aos eventos que acontecem ali. O trânsito também é desviado da frente da Igreja e
assim a porta principal pode funcionar como deve, sem ter o contato direto com o trânsito, sem calçadas, como
acontece hoje.
A rua que separa a Fundação de Cultura da Igreja também seria fechada para o trânsito pesado, recebendo
apenas eventualmente o trânsito de automóveis ligado às atividades da Fundação de Cultura. Na maior parte
do tempo e nos fins de semana ali funcionaria um calçadão que também poderia receber eventos da Biblioteca,
Fundação de Cultura e Grupo Folclórico.
Nesse conjunto a preservação é mais importante que a transformação, pois ali estão as relíquias do Centro, os
fatos fundadores da cidade.

B
Esse conjunto compreende desde o conjunto do casario preservado da Av. Getúlio Vargas, junto das praças, até a Capela do
Senhor do Bonfim, onde se descortina um visual sobre o centro e a Baía.
É a porta de entrada do centro histórico, onde está planejada e execução de um Monumento às Freguesias, comemorando a
fundação das quatro primeiras freguesias do estado de Santa Catarina, que nos remetem aos anos 50 do século XVIII.
Planejamos, também, a execução de uma praça, no local onde hoje funciona a Escola Profissional Prof. Cândido Amaro Damásio
(que será transferida para o antigo NEI, na esquina da Praça Hercílio Luz). A Praça Sociedade Musical, receberia os visitantes
que chegam em ônibus de turismo, estes desembarcariam ali e os ônibus seguiriam para o aterro, onde poderiam estacionar.
Esse espaço público aproveitaria a topografia para conformar um pequeno anfiteatro, que poderia receber apresentações da
Sociedade Musical, exibições de cinema ao ar livre do Cineclube Nação Brasil, ou do futuro Museu do Cinema.
A Igreja do Bonfim poderia receber um novo tratamento cromático, adotando a cor branca, como era antigamente. A igreja
conforma um importante ponto do percurso, uma vez que está num ponto alto ela também pode ser considerada um mirante
com vistas para a baía e para o conjunto histórico.

C
O terceiro conjunto é a conexão com o contemporâneo, nessa área se dá a transformação mais profunda, com um novo desenho urbano priorizando o pedestre e transformando a área da praça e do antigo Campo do Ipiranga numa grande esplanada
contemplativa dedicada aos encontros, à arte e ao comércio.
Essa grande praça funciona como Terminal Intermodal, já que ali confluem a ciclovia que vem do aterro, o pequeno terminal
de ônibus do Centro Histórico, que recebe as várias linhas que cruzam a área, um estacionamento subterrâneo com capacidade
para 124 automóveis, e o transporte marítimo, que pode acontecer através do novo trapiche.
O Museu Histórico de São José permanece guardando a esquina, e sugerimos a criação de um pequeno parque associado a
um Café do Museu no miolo da quadra, convidando também os donos dos terrenos ao redor a utilizarem esse espaço semipúblico.
Com a retirada da Câmara de Vereadores de sua atual localização, o centro recupera sua forma urbana original, com a Igreja
de frente para o mar.
O antigo Ginásio de Esportes dá espaço para o Novo Mercado Municipal, que, de maneira contemporânea, traz a função de
mercado de volta ao centro e anima o uso urbano da área como um todo e especialmente da borda dágua. Junto ao mar, uma
fileira de lojas e restaurantes com mesas no exterior cria uma escala menor, mais aconchegante em relação à orla. No vão do
mercado, estão os pequenos comércios e o espaço para feira. No segundo pavimento estão os serviços básicos, como correios,
lotérica e caixas automáticos. A galeria do espaço superior pode fazer a vez de um palco, voltado para o vão interno, ou para
a praça externa dependendo do clima e da escala da apresentação. Na Parte superior um teto-jardim arremata a construção,
abrindo espaço para um mirante sobre a baía, e tornando mais suave a presença do edifício em relação ao visual a partir da
Igreja do Senhor do Bonfim.
O edifício do Posto de Saúde ganha nova função, o Museu de Arte de São José, com uma sala de arte local no andar superior,
e instalações temporárias no grande salão anexo e na nova galeria na rua lateral do museu, que perde a função uma vez que o
acesso às casas e ao mercado passa a se dar pela Rua Antônio Ferreira, que serviria também para animar a orla ao lado direito
do antigo Campo do Ipiranga.
Nesta grande esplanada, delimitamos duas escalas. Ao lado esquerdo, junto ao Museu Histórico, uma Escala Urbana, que faz
a transição entre as edificações privadas e o espaço público, criando um espaço de 2 metros que pode ser apropriado pelos
proprietários para colocar mesas, vasos de flores, pequenas placas, estimulando a ocupação e a permanência nesse espaço.
Aos poucos, estímulos através do plano diretor podem convidar os proprietários a criar edificações que tenham fachadas abertas para a praça com serviços e comércio, potencializando o uso da franja direita dessa praça por cafés, restaurantes e lojas
que aproveitam essa pequena escala e o conforto que ela proporciona.
Do lado direito, está a Escala Monumental ligada ao grande Mercado e ao Museu de Arte. Nessa área o espaço abre-se para
o vazio para receber as feiras ligadas ao mercado, instalações temporárias ligadas ao museu, festas regionais como a festa da
sopa de siri, e apresentações maiores como shows, carnaval e festas.
A grande esplanada contem arborização que protege o centro do Sol e do vento, ao mesmo tempo que preserva os principais
eixos visuais, em especial o da torre da Matriz e da Igreja do Bonfim, visíveis a partir do mar.
Outras escalas criam espaços menores dentro da grande esplanada, como o gramado que recebe equipamentos lúdicos para
as crianças, com piso de pedra portuguesa reaproveitado da praça hoje existente, junto com espaços de descanso e de jogos,
ou a Alameda das Palmeiras conformada pelas palmeiras existentes na praça, que são relocadas de maneira que preservem os
eixos visuais mais importantes.
Um Fio de Água corrente divide a praça nas suas duas escalas, a humana e a monumental, e demarca um percurso lúdico que
tematiza o ciclo da água, que vem do Beco da Carioca e deságua no mar. Esse fio é a linha que convida o passante a parar e
explorar a área buscando a ligação perdida com o mar.
O Chafariz no centro da praça refresca os dias quentes e é um convite a um banho. Não é um chafariz para ser apenas olhado,
mas um elemento que serve para ser utilizado seja entrando no fluxo da água que jorra do chão ou apenas sentindo a brisa
fresca que dela se desprende. Ele demarca o coração da praça e liga-se visualmente ao vão do mercado, relendo uma tipologia
tradicional do mercado público colonial, espalhado no espaço público.

ECONOMIA
Uma requalificação urbana, além de requalificação estética e de usos, também deve ser uma requalificação econômica.
Paralelamente à reabilitação urbanística devem existir programas que convidem os moradores a participarem do frenesi econômico proporcionado por uma intervenção desse porte. Só dessa forma pode-se evitar uma expulsão da população e comércios
locais, com sua substituição por empreendimentos pasteurizados iguais aos que existem em toda a parte do mundo.
Isso poderia ser resolvido através de um programa que conscientizasse os moradores sobre a valorização inerente a sua inserção em um perímetro histórico, apontando possibilidades de utilização econômica dos terrenos e construções do entorno
através do estímulo ao comércio, bares e restaurantes e serviços de hospedagem, desde o aluguel de quartos pela internet até
pousadas e pequenos hotéis.
A inserção no entorno de bens tombados deve ser entendida como uma valorização ao invés de uma depreciação da qualidade
de vida e do valor do imóvel.
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