
AVENIDA LOURENÇO PEIXINHO, O SEU FUTURO SERÁ, NA REALIDADE, SÓ UM SONHO! 
 

Participar num seminário sobre a Avenida Lourenço Peixinho durante dois dias foi instrutivo é 
esclarecedor.  
 
Sempre pensei na minha vida de viandante que, quando decidimos viver numa determinada 
cidade, devemos participar, no limite do possível, na sua vida e na sua evolução. 
 
O problema observado neste seminário foi uma ausência de lógica de vida, sem grande 
participação dos intervenientes. Naturalmente ouve algumas excepções onde as dúvidas latentes 
se exprimiram.  
 
Aconteceram, vagamente, participações de alguns bons discordantes e, de forma geral, as 
explicações e as revelações, foram apáticas e pouco conclusivas. 
  
Ocorreu-me estar a viver a situação de uma situação trágica que nos faz assistir a um moribundo 
sem que tenhamos esperança de poder resolver o inevitável destino que o conduz à morte. 
 
Discretamente me foi opinado, no sussurro das conversações, que ninguém acreditava nas reais 
intenções da Câmara Municipal de Aveiro de querer revitalizar uma vida citadina e comercial nesta 
histórica e simbólica Avenida Dr. Lourenço Peixinho.  
 
Apesar de ter notado certas certezas históricas do passado, se ter demonstrado as dúvidas do 
presente, após um trepidar de reacções acompanhadas de reflexões sensibilizando e realçando 
afectos de profunda nostalgia, paradoxalmente nada de concreto e palpável nos surpreendeu. 
 
Foi por sentir este desespero nos presentes que achei oportuno, como estrangeiro, me permitir 
dar, neste escrito, a minha opinião, a qual, naturalmente, está mais ligada a factos e vivências de 
um cidadão da nova Europa.  
 
Amando, com certeza, a vida deste Portugal, sem que por vezes compreenda as actuais incertas 
temáticas, comparando-as aos porquês do glorioso passado pertencente a este pequeno pais que 
já foi contemplado, em outros tempos, com outras audácias que o engrandeceram e que partilhou 
com o Mundo. 
 
Não entendo que este país se possa agora inclinar ao seu destino com tamanha resignação, 
enfrentando as dificuldades das inércias políticas dum passado ainda contemporâneo, absorvendo 
aquelas que possam existir no presente, que paralisam a vontade publica, que sempre 
demonstrou na suas propriedades genéticas e históricas, ser um povo de coragem e de garra, 
acreditando no seu futuro e no seu destino inovador. 
 
Parece existir no ar uma espécie de mágica fatalidade e de resignação, à frente das diversas 
adversidades da vivência pública nacional, e vive-se em uníssono com a citadina fleumática de 
letal aceitação, como se entre os mandantes, nos seus poderes absolutos, e os mandados já não 
existissem nem diálogos nem divergências para encontrar as eventuais soluções. 
 
Estamos todos conscientes da desastrosa situação financeira da Câmara Municipal de Aveiro, mas 
será este um motivo para abdicar da vida na Cidade?  
 



Na verdade, pelo pouco tempo que vivo em Aveiro, de forma certa ou errada, em determinados 
lugares houve mudanças. Falo, por exemplo, destes espaços em volta do Mercado Manuel 
Firmino. 
 
Não conheço a história deste Mercado, mas observando as antigas fotografias podemos dizer que 
mudou. 
 
Também mudou o aspecto e a vida, ao fim de intermináveis obras, na Praça Marquês de Pombal, 
bem como mudaram os rumos financeiros da edilidade ao aceitar a construção do desnecessário, 
feio e inútil Estádio de Aveiro. 
 
Terão sido uma prioridade acertada? Esta á a pergunta que os Aveirenses devem pôr, ao mesmo 
que nos devemos perguntar se não haverá Centros Comerciais a mais nesta cidade. 
 
A sonolência que me apanhou na participação deste seminário originou-me um sonho. Peço 
desculpa se me permito sonhar numa época em que os sonhos parecem ter pouco brilho e pouca 
credibilidade. 
 
Na verdade sonhei com uma Avenida sem este pequeno e inútil passeio central, sonhei ver árvores 
laterais em passeios espaçosos e mascarando alguns feios prédios construído pela ganância de 
alguns, que talvez devam ter ser ricos promotores mas com muito mau gosto arquitectónico.  
 
Sonhei também que algumas fachadas laterais poderiam receber a obra de uma mão criadora que 
nos poderia proporcionar cenas de vida bonitas, alegrando a moleza da preguiça e transformando 
aquilo que é feio de se ver num delicioso lazer. 
 
Sonhei não ver carros estacionados ao lado dos passeios, uma avenida só com duas vias e dois 
sentidos onde a facilidade e o conforto de acesso seria realizada em continuidade por mini carros 
de transportes públicos, e com bicicletas a poderem circular em vias protegidas. 
 
Sonhei que obrigássemos os automóveis a circular uma velocidade de quarenta à hora, para 
poderem, nestes ritmos lentos mas necessários, descobrir a bela juventude das raparigas 
portuguesas ou estrangeiras, posadas em lânguidos descansos nas esplanadas atoalhadas e 
numerosas ao longo desta pequena e finalmente elegante e comercial avenida, que, apesar de 
tudo, tem 1000 metros de extensão e 30 de largura.  
 
Nestes novos espaços podiam descobrir-se diversas actividades como feiras de livros, exposições 
de artistas e pintores, actuações de músicos e imitadores de rua e encontrarem-se bons gelados 
no verão ou magníficos chocolates quentes no inverno. 
 
Este sonho estava a tornar-se interessante quando o meu telemóvel me acordou e me fez render 
às brutais realidades, e, então, me perguntei se este sonho será assim tão dispendiosos que não se 
possa proporcionar aos turistas nacionais, aos citadinos de Aveiro, aos turistas estrangeiros em 
procura de prazer e de lazer, descendo languidamente esta Avenida que faz parte desta cidade 
apelidada de A Pequena “Venezia” de Portugal. 
 
Podem crer que é muito bom sonhar e esperamos que alguém possa ter o poder de transformar 
os sonhos em realidade, embelezando e dando novamente vida a esta Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho, e seria uma maneira de honrar este “Dottore” que, em outros tempos, devia ter sido um 



magnifico sonhador ao querer proporcionar-nos hoje as outras referidas realidades que poderiam 
embelezar a nossa vida contemporânea. 
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