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Este é um tema muito vasto e difícil de sintetizar no tempo disponível para esta
apresentação. Optei por a sistematizar em dez pontos que me parecem significativos
neste âmbito e com sentido no quadro deste Seminário, referindo dificuldades e
oportunidades associadas ao reconhecimento e aproveitamento da dimensão cultural
das paisagens periurbanas no nosso país.

1 - A paisagem é uma das expressões mais significativas da cultura de um país,
de uma região ou de um local. Todas as paisagens em Portugal são paisagens culturais,
na medida em que foram profundamente moldadas por sucessivas gerações ao longo
de muitos séculos e são objecto de percepções diferenciadas pelos indivíduos e
comunidades actuais. Tal como outro tipo de valores, as paisagens herdam-se,
utilizam-se e são legadas às gerações futuras.
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- Destaco a importância de se considerarem em simultâneo as várias

dimensões da paisagem – ecológica, cultural, sensorial / emotiva, social e económica.
De facto, com a minha formação de arquitecto paisagista, não consigo analisar e
caracterizar (para projectar, para intervir) uma qualquer paisagem considerando só
algumas destas dimensões, porque a entendo como um sistema complexo e dinâmico
que contém e é determinado por todos estes aspectos.
Também julgo que actualmente não tem sentido a clássica distinção paisagem urbana
/ paisagem rural – entre estes dois extremos existem situações mistas, muito
diferenciadas e impossíveis de catalogar de modo tão simplista. As características
funcionais bem como as relações espaciais e temporais entre estas paisagens exigem
que se considerem na sua complexidade e em inter-relação.

1

Professor associado aposentado da Universidade de Évora (alexandreoc.abreu@gmail.com).

3

- A paisagem parece estar na moda – muitos são os técnicos, autarcas,

membros da administração central, políticos, empresários, cidadãos comuns, entre
outros que entre nós a referem nos mais diversos contextos, embora dando-lhe
significados por vezes bem diferenciados. Tal como em toda a Europa e América do
Norte, também em Portugal e nos últimos decénios as questões relativas à paisagem
vêm sendo intensamente debatidas, com consequências em documentos oficiais,
incluindo definição de estratégias ou normativas legais no âmbito do ambiente,
ordenamento do território e património cultural. No entanto, entre os que usam e
abusam das referências à paisagem, poucos são os que têm uma actuação concreta no
sentido da sua protecção, gestão e ordenamento. De facto, parece acreditar-se no
nosso país que este tipo de acções relativas à paisagem resultarão simplesmente de
um somatório de actuações no tempo e no espaço, por parte dos mais diversos
intervenientes, tal como acontecia até há cinquenta ou sessenta anos atrás.
Esquecem-se que, nos tempos actuais, as intervenções na paisagem são no geral muito
mais intensas, rápidas e com dimensões incomparavelmente superiores às do passado
recente, não sendo sujeitas como estas ao filtro do tempo nem às correcções
introduzidas a par e passo pelas comunidades que realmente entendiam os seus
territórios.
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- Não concordo com a atitude simplista e inviável de “protecção das

paisagens tradicionais” que se ouve muitos defenderem como solução para extensas
áreas do país. Em primeiro lugar, porque não se sabe qual o significado de
“tradicional”, uma vez que todas as paisagens portuguesas (e muito especialmente as
periurbanas) passaram por múltiplas modificações ao longo do tempo. Depois, porque
é impossível “congelar” no tempo um sistema que é por definição dinâmico, tanto nas
suas componentes naturais como culturais. Há que reconhecer que não se consegue
manter uma paisagem “tradicional” quando os seus habitantes / gestores actuais têm
objectivos e modos de vida bem diferentes dos que a construíram e moldaram no
passado, frequentemente em condições dramáticas de miséria e sacrifício.
O que defendo é que as paisagens do passado continuam a ser uma fonte de
ensinamentos para os tempos actuais – há que as estudar e compreender as suas
características e modificações ao longo do tempo, de modo a podermos adaptar aos
nossos dias soluções sábias de construção e valorização de paisagens, bem como
ultrapassar erros cometidos através de acções de recuperação.
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– Também discordo frontalmente da atitude daqueles que encaram e

estudam a paisagem simplesmente como expressão de fenómenos sociais e
económicos, sem entender que ela representa muito mais do que isso. De acordo com
a Convenção Europeia da Paisagem, ela “desempenha importantes funções de
interesse público, nos campos cultural, ecológico, ambiental e social, e constitui um
recurso favorável à actividade económica (...), contribui para a formação de culturas
locais e representa uma componente fundamental do património cultural e natural
europeu, contribuindo para o bem-estar humano e para a consolidação da identidade
europeia (...), é em toda a parte um elemento importante da qualidade de vida das
populações: nas áreas urbanas e rurais, nas áreas degradadas bem como nas de
grande qualidade, em áreas consideradas notáveis, assim como nas áreas de vida
quotidiana; (...) constitui um elemento chave do bem-estar individual e social e a sua
protecção, gestão e ordenamento implicam direitos e responsabilidades para cada
cidadão (...)”2
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– Nos últimos anos foram promulgados abundantes diplomas legais e

aprovados muitos instrumentos de gestão territorial, tanto uns como outros
teoricamente com fortes e positivas incidências sobre a paisagem. No entanto, grande
parte deles teve escassa concretização no terreno e foram frequentemente utilizados
para aprovar excepções aos seus princípios básicos, no geral bem equacionados.
Por outro lado, tal como refere Álvaro Domingues a propósito da Política Agrícola
Comum, mas que pode ser generalizável, “Esta desmultiplicação de instrumentos
sectoriais de política (sistemas de crédito, incentivos fiscais e financeiros,
regulamentos, critérios de elegibilidade de projectos, directivas, planos, etc.)
corresponde a outros tantos desígnios sobre as várias visões da agricultura e do rural.
Tudo isto é sinal claro da dificuldade em compreender e gerir a complexidade e a
velocidade de mudança que caracterizam a aceleração do tempo em que vivemos.” 3.
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7 - Alguns edifícios e outras estruturas de maior valor patrimonial vão sendo
classificados como monumentos nacionais, imóveis de interesse público ou de
interesse municipal. No entanto, à escala da paisagem são quase sempre casos
pontuais em que raramente se considera o seu contexto, que frequentemente tem um
significado tão importante quanto o próprio objecto da classificação.4.
A Lei de Bases do Património não considera explicitamente a paisagem como um
“bem cultural”, embora admita indirectamente que tal possa acontecer (veja-se
pontos 1, 3, 5 e 6 do seu artigo 2º, aplicáveis a paisagens). A paisagem é ainda referida
com relativa importância em outros artigos desta Lei do Património Cultural, mas
sempre como “exterior” aos bens culturais (artigos 12º, 17º, 44º, 52º, 53º, e 70º)5.

8 - O que podemos designar como “infraestrutura paisagística” raramente é
reconhecida e aproveitada com as necessárias adaptações às novas exigências e
procuras – é o caso da rede de caminhos; das linhas de água e respectiva vegetação
ripícola; dos muros; das sebes; das azenhas e moinhos; dos sistemas de captação,
condução, armazenamento e distribuição de água; das pontes; dos cruzeiros e
alminhas; das quintas. Principalmente nas nossas áreas metropolitanas e mesmo nas
zonas periurbanas de cidades de menor dimensão, esta “infraestrutura”,
laboriosamente construída por sucessivas gerações, tem sido “apagada” por uma
expansão urbana cega e brutal, numa atitude de desprezo pelo que não é moderno,
contemporâneo, tecnológico.
De facto, nestas áreas periurbanas desqualificadas e degradadas, grande parte dos
habitantes, sobretudo os mais novos, nunca conheceram outras realidades. Os
“restos” das antigas áreas rurais não são entendidos, não se lhes reconhece qualquer
valor, significado ou função útil, são consideradas como expectantes relativamente à
possível expansão da edificação. Por isso, quase ninguém se admira que estejam
abandonadas, sem utilização visível, que ardam, que sejam vazadouros de entulhos, de
carcaças de automóveis ou de electrodomésticos. Também é muito frequente os
“espaços agrícolas”, “espaços florestais” e mesmo “espaços naturais” delimitados em
Planos Directores Municipais ou outros Planos Municipais de Ordenamento do
Território, serem ocupadas por mostruários para venda de automóveis, materiais de
construção ou de qualquer outro tipo de bens que nada têm a ver com aquele tipo de
espaços.
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– Há ainda outras dificuldades muito significativas de natureza político-

cultural que limitam a adopção de medidas específicas tendo em vista a protecção, a
gestão e o ordenamento da paisagem. Por um lado, a descontinuidade de actuação,
devido aos ciclos eleitorais muito curtos (relativamente à actuação sobre a paisagem e
no âmbito do ordenamento do território) e à estúpida necessidade de afirmação dos
políticos pela mudança, não dando seguimento ao que de trás vinha de positivo só
pelo facto de ter havido alteração de equipas. Por outro lado, e à revelia do que consta
nos textos legais fundamentais (Constituição, Leis de bases, Estratégias nacionais), é
muito frequente os interesses particulares de curto prazo sobreporem-se ao interesse
público de médio e longo prazo, argumentando-se que este é o somatório daqueles, o
que não é verdade.
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– Não tenho dúvidas em afirmar que, em termos gerais, as paisagens

portuguesas continuam num processo de degradação contínuo, processo esse que
parece imparável.
Julgo que o problema não será ultrapassado com mais legislação, definição de novas
estratégias ou elaboração de mais e melhores instrumentos de gestão territorial.
Estes meios podem ajudar, mas o que realmente faz falta é dar de novo significado à
paisagem para provocar uma mudança de atitudes, ou seja, generalizar o mais possível
à designada “sociedade civil” a capacidade de ler e compreender a paisagem para que
a sua actuação seja mais correcta em face dessa compreensão.
Este caminho, que poderá modificar a situação actual, é extremamente difícil porque
exige mudança de mentalidades, demora tempo e envolve, de acordo com a
Convenção Europeia da Paisagem (artigo 6º), um esforço:
De sensibilização;
De formação e educação;
De identificação e avaliação das paisagens;
De definição de objectivos de qualidade paisagística;
De elaboração, com forte participação pública, dos instrumentos apropriados
para a protecção, a gestão e o ordenamento da paisagem.
A exigência de uma maior participação e responsabilização nas questões relativas à
paisagem por parte das populações está contida na própria definição de paisagem
adoptada pela Convenção – “uma parte do território tal como é percebida pelas
populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou
humano” (sublinhado meu).
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CONCLUSÃO
No dia 29 de Abril passado, na revista 2 que acompanha o jornal “Público”, foi
publicada uma extensa entrevista feita pela jornalista Teresa de Sousa ao ensaísta e
filósofo holandês Rob Rieman (“fundador e director do prestigiado Nexus Institut, um
centro internacional sediado na Holanda e dedicado à reflexão intelectual sobre a
herança cultural europeia e sobre os grandes desafios que hoje a civilização ocidental
enfrenta”6). Desta interessantíssima entrevista destaco duas ideias que parecem
aplicar-se ao nosso tema das paisagens culturais:
“A eterna demanda sobre as escolhas que temos que fazer todos os dias,
quando tomamos as nossas decisões sobre o que é realmente
importante e o que não é, o que tem valor e o que não tem. E a resposta
nunca será dada pela economia, pela Internet. Não podemos fazer
download, não é tecnologia, não é sequer política. É cultura.”7
“(...) perdemos a ideia de qualidade. A qualidade de viver. Como é que se
reconhece essa qualidade? É aquilo que permanece. A melhor relação de
amizade é a que permanece para a vida. A melhor qualidade de um
objecto de mobiliário é a sua capacidade de permanecer para lá do
tempo. É o que fica. Criámos uma sociedade em que perdemos a noção
de qualidade e de permanência. Tudo tem de mudar permanentemente.
Quando estamos intoxicados pela ideia de que o novo é, por definição
melhor, perdemos tudo. Com esta perda de qualidade, criámos um
gigantesco vazio. E este vazio, a única maneira de lidarmos com ele é ir
à procura de barulho, de coisas. Mas não é sustentável” 8

Assim, parece-me fundamental reaprendermos a reconhecer nas paisagens do nosso
quotidiano (e naquelas que visitamos) o que tem valor, o que é realmente importante,
o que tem qualidade e que, por isso, é útil e deve ser conservado para o futuro.
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