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Muitas vezes, quando caminhamos por áreas do chamado centro velho, como
Praça da Sé, Largo São Bento e Largo São Francisco, temos a impressão de que a região
não tem mudanças no cenário urbano desde o início do século passado, mas um
comparativo de fotografias de apenas 4 décadas de diferença entre elas pode mostrar
que há sim, transformação na região.
Observe a fotografia abaixo, da Rua Benjamin Constant em 1973, tirada na altura
da Rua Quintino Bocaiúva sentido para a Praça da Sé.

Agora observe esta fotografia, tirada em 2013, feita no mesmo ângulo.
Fora as mudanças consideradas normais de uma época para outra (vestimentas,
veículos, árvores, publicidade externa etc), que outra diferença você observa na foto
deste ano em comparação com a de 40 anos atrás ?

Muitas vezes, quando caminhamos por áreas do chamado centro velho, como
Praça da Sé, Largo São Bento e Largo São Francisco, temos a impressão de que a região
não tem mudanças no cenário urbano desde o início do século passado, mas um
comparativo de fotografias de apenas 4 décadas de diferença entre elas pode mostrar
que há sim, transformação na região.

É realmente curioso que na foto mais antiga exista um prédio moderno e na foto
atual não, não é mesmo ?
Para quem não conhece a cidade pode até parecer uma montagem, mas ambas
fotografias são autênticas.
Então, o que era e o que aconteceu com aquele edifício lá na Praça da Sé ?
Aquele prédio virou pó na década de 70.
Inaugurado no início de 1961, o Edifício Wilson Mendes Caldeira, mais conhecido
apenas como Mendes Caldeira, foi o arranha-céu paulistano de mais curta vida.
Sua existência foi de pouco mais de 15 anos, sendo demolido em novembro de
1975, implodido com 360 quilos de dinamite, para acelerar as obras do metrô de São
Paulo, que estavam ligeiramente atrasadas.
A foto a seguir mostra o prédio vindo abaixo.

A demolição do edifício acabou definitivamente com a separação entre as Praças
Clóvis Bevilacqua e Sé.
E faria com que aquela fotografia lá do início do texto, de 1973, parecesse algo
estranho, forjado. Uma curiosa viagem no tempo, não é mesmo ?
http://www.saopauloantiga.com.br/rua-benjamin-constant-1973-2013/
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