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PORTUGAL: QUE REGIOES? 
A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO AGRiCOLA 

Eugenio de Castro Caldas 

1. Na base da regiona/izac;ao, a divisao administrativa tanto obedece a 
vontade polftica dos detentores do poder do Estado, como consagra realida
des geograticas e humanas presentes no territ6rio. No espa<;:o iberica hoje 
portugues, durante o perfodo de autonomia pre-romana, as estruturas regio
nais nasceram da sedentariza<;:ao de povos ou de etnias n6madas ou itine
rantes que iam encontrando sftios onde enraizar. Em obediencia a necessi
dade de montar seu sistema administrative descentralizado, o Imperio Romano 
delimitou provfncias, subdivididas em conventus, sob a forma de novas re
gioes que englobavam regionaliza<;:oes antigas, as civitates, estabelecidas em 
torno das oooida, ou centros «urbanos» das comunidades tribais celtibericas. 
A regionaliza<;:ao consagrada pela inspira<;:ao romana havia de assistir a im
planta<;:ao do Cristianismo, conduzindo a demarca<;:ao de dioceses, muitas 
vezes coincidentes com as conventus. No decurso das invasoes dos Barba
ros as estruturas regionais adaptaram-se a influencias germanicas que pa
ganizaram e ruralizaram a vida social, neutralizando a importancia da vida 
urbana. Todavia, a conversao dos Suevos e dos Visigodos restabeleceu dio
ceses e multiplicou par6quias, que reagruparam popula<;:oes de antigas villae 
romanas abandonadas pelos dominus. Mais tarde a presen<;:a dos Arabes. 
abrindo caminho a ldade Media, criou reinos e condados que se adaptariam 
quanta possfvel a regionaliza<;:oes existentes. Alcan<;:ado o perfodo feudal, as 
terras perdidas e reconquistadas, havidas por quem as presuriou e doadas 
por quem as manteve, continuaram a receber nome e a assinalar sftios de 
boa e de ma memoria, onde se nascia e se morria, se praticavam justi<;:as 
e se impunham vassalagens. Mas foi no perfodo medieval que se radicaram 
no territ6rio e na alma popular grandes regioes do Reina de Portugal, alar
gada desde Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes, a Beira, a Estremadura, 
ao Alentejo, ate ao Reina do Algarve conquistado. A dura experiencia da vida 
comunitaria elaborava leis que implacavelmente apoiavam praticas e costu
mes. As terras eram dados forais, onde se inscreviam direitos e deveres, 
visando o enraizamento de povos no que havia de ser ou ja era regiao. Even
tualmente as c6digos e as ordenaqoes emanadas dos detentores do poder, 
tanto procuravam atenuar tradi<;:oes barbaras, como modificar a vida, com 
sacrificio de liberdades conquistadas. Em tudo se tentava unificar destinos 
divergentes, especialmente as de sabor arcaico inadaptavel a conceitos se
veros, moralistas au utilitarios da interpreta<;:ao da fe e da polftica. 
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Assim, pelas terras dos rico-homens, distribufam-se as par6quias, os con
ce/hos, os coutos, as honras e os prestamos. Eram tempos de tenentes, de 
meirinhos e de corregedores, envolvidos em inquiric;oes peri6dicas, por deci
soes tomadas em cortes, como resultado de durfssimos debates sobre pro
blemas regionais. Depois dos baroes minhotos, do Tamega, do Ave, do Ca
vado, do Lima ou do rio Minho, que apoiaram D. Afonso Henriques, rei que, 
antes, foi conde, haviam de vir os duques quase reais e os marqueses des
p6ticos, com seus morgados e seu poder desmedido. A Revoluc;:ao Liberal 
de 1820 havia de banir a estrutura antiga, dando ao Pafs a primeira regiona
lizac;:ao constitucional onde, naturalmente, se previa a implantac;:ao de crite
rios regionais igualitarios e tecnocraticos. No entanto, a Revoluc;:ao nao se 
liberta facilmente do peso das regioes tradicionais. Pretendendo neutralizar 
o passado, a Constituic;:ao de 1822, ao tratar do «governo administrative e 
econ6mico», obedeceu ao figurino frances e adoptou como inovac;:ao progra
matica, nao implantada ainda no terreno, o distrito. Mas foi fortfssima a 
reacc;:ao oposta a inovac;:ao. Embora D. Joao VI viesse a Portugal jurar a Cons
tituic;:ao, ao morrer, D. Pedro, Ia Ionge no Brasil, procurou aplanar dificulda
des outorgando a Carta Constitucional de 1826. Quanto a regioes, a Carta 
rezava que «a administrac;:ao das provfncias ficara existindo do mesmo modo 
que actualmente se acha, enquanto a lei nao for alterada». Esta transigen
cia, e muitas outras, nao evitaram, no entanto, a Guerra Civil. No Mindelo, 
Mouzinho da Silveira desembarca com o Decreto n. o 23, de 16 de Maio de 
1832, que anuncia ao Pafs a decisao fundamental: 

Ficam abolidas todas as divisoes territoriais de qualquer natu
reza e determinac;:ao que sejam, nao obstante qualquer privilegio dos 
mais altos donatarios. 

Era forc;:oso substituir as Honras, os Coutos, os Reguengos extintos, 
e Mouzinho da Silveira, coerente com a Carta Constitucional e baseado na 
tradic;:ao provincial, faz reviver oito provfncias; o Minho, Tras-os-Montes, o 
Douro, a Beira Alta, a Beira Baixa, a Estremadura, o Alentejo e o Algarve. 

No entanto, depois da vit6ria liberal, o decreto de Mouzinho nao vingou. 
Afastado da vida polftica, o grande pensador da reforma social e econ6mica 
portuguesa nao mais teria oportunidade de defesa da Carta de. 1826. 0 fale
cimento prematuro de D. Pedro IV permitiria que em 1835 fosse referenda
do o Decreto de 18 de Julho, que, pela primeira vez, implanta no territ6rio, 
sem qualquer audiencia dada aos povos e sem alicerce em qualquer tradi
c;:ao, dezassete distritos, praticamente iguais aos que ainda hoje estao entre
gues a governadores civis. A estas novas «regioes» nao foi dado nome, mas 
cada uma teve sua Cidade. Assim, por exemplo, o Minho, regiao, foi parce
lado em dois distritos, um dado a Viana, que depois foi «do Castelo» e outro 
a Braga; o corac;:ao da Beira foi oferecido, primeiro, a Lamego e, depois, 
a Viseu, e o Reino do Algarve ficou deposto em favor do distrito de Faro. 

Embora ao Iongo de um seculo o problema da divisao regional conti
nuasse permanentemente a ser revisto, as provfncias somente regressam 
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duradouramente ao C6digo em 1936. Todavia, em 1959, voltam a ser banidas, 
permanecendo triunfantes os distritos que resistiram a multiplas tentativas de 
neutralizac;:ao materializadas em projectos frustrados da autoria de intelec
tuais devotados a regionalizac;:ao e sensiveis as aspirac;:oes mais vivas do povo 
portugues. Efectivamente a tirania das parcelas inventadas no mapa de 
Portugal em 1835, parcelas sem conteudo regional nem tradic;:ao hist6rica, 
baptizadas com o nome de dezoito cidades, acabou par se impor, contra
riando a heranc;:a riquissima de toda a variedade e diversidade regional 
prodigiosamente integrada no todo nacional. Ge6grafos consagrados, ao 
analisarem a divisao distrital, consideram a heterogeneidade dos Distritos, mas 
admitem, como Orlando Ribeiro, ter-se formado «certa tradic;:ao» que atenuou 
a «arbitrariedade do seu estabelecimento». No entanto, os Distritos, embora 
intocaveis, assistiram recentemente a criac;:ao de organismos territorialmente 
mais vastos. Efectivamente, em 1979, foram criadas cinco comissoes de 
coordenac;:ao regional, denominadas do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale 
do Tejo, do Alentejo e do Algarve, designac;:oes que representam o recurso 
simultaneo a criterios de latitude neutra, bem como de geografia e de tradi
c;:ao hist6rica nao confessadas. Estas comissoes situam-se, respectivamente, 
no Porto, em Coimbra, em Lisboa, em Evora e em Faro. 

2. A agricultura forma a base da diversificac;:ao regional, sabre que se 
implantam estruturas de outras actividades humanas pela explorac;:ao das 
vocac;:oes do territ6rio e das populac;:oes. Assim, as regioes nascem par efeito 
de mecanismos complexes, segundo os quais os ecossistemas- naturalmente 
regionais - se compatibilizam com «factos de humanidade» de M muito re
feridos par Jean Brunhes. Na dinamica regional a agricultura desenha paisa
gens rurais que, em espac;:os acidentados de grande variedade climatica, apre
sentam surpreendente originalidade em oposic;:ao as monotonias de planicie, 
da ondulac;:ao das colinas e degraus dos planaltos. Todavia, par influencia 
maritima, de leitos de grandes rios, da interioridade continental, da latitude 
ou da altitude, as paisagens rurais, na sua diversificac;:ao basica, enquadram-se 
em expressao mais vasta, que lhes garante atributos tipicos em grandes ex
tensoes territoriais. 

Outras tendencias que conferem caracter a uma paisagem encontram
-se quando as populac;:oes imprimem ao ordenamento territorial a feic;:ao 
materializada de costumes ou de normas etnicas ou civilizacionais. Pode 
afirmar-se que a populac;:ao, na dependencia das tecnologias que pratica e 
das expressoes artisticas que adopta, inscreve na paisagem humanizada 
trac;:os visiveis que dao caracter a habitac;:oes, a modalidades de apropriac;:ao 
da terra ou de estrutura agraria pela implantac;:ao dos limites parcelares e 
a edificac;:oes ligadas a vida social e religiosa. A paisagem rural, devidamente 
interpretada, traduz relac;:oes entre Homem e Terra e de funcionamento 
comunitario e mostra o que tais relac;:oes significam em termos de qualidade 
da vida, desde o mais eficaz equilibria funcional ate ao limite da luta pela 
sobrevivencia. Tudo se enquadra afinal nos sistemas de produc;:ao pratica-
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dos: intensivos, como, por exemplo, no microfundio campones minhoto, ou 
extensivos, tal como no latifundio alentejano; sistemas compatibilizados com 
os recursos naturais, como no noroeste portugues atlantica, ou erosivos do 
fundo de fertilidade, como no sui mediterranico; sistemas policulturais, agro
·pecuarios com floresta integrada, como no noroeste atlantica, ou monocul
turais, cerealfcolas ou florestais estremes, como no sui do Tejo; enfim, 
estruturas agrarias camponesas visando predominantemente o consumo local 
de espagos povoados do norte ou estruturas agrarias capitalistas ou ·recem
·colectivistas, de proletarios assalariados ou cooperantes, voltadas para o 
comercio exportador, no deserto do sui. 

Em concordancia com o sistema agrario a Geografia impoe-se e, nas 
serras, para alem da situagao de «economia de montanhall, a regionalizagao 
diversifica-se na especializagao do pastoreio, originando solares de ragas 
como o Barrosao, ou diferentes tipos de produtos pecuarios como o queijo 
da serra. Acentuando estas circunstancias, nos pendores montanhosos, que 
se apresentam com o feitio de muralhas, as serras guardam e defendem 
redutos comunitarios, que explicam a sobrevivencia de agregados humanos 
arcaicos. Desde a primeira dinastia os reis respeitaram o povoamento serra
no, que se lhes deparou como refugio em durfssimas emergencias, e garan
tiram a «liberdade)) de aldeias nunca submetidas a donatarios que, para alem 
do rei, impusessem o que Alexandre Herculano apelidou de «vexames)) feu
dais. Assim, o baldio, anterior ao domfnio romano, nas serras, ultrapassando 
multiplas agre~soes, chegou a nossos dias. Nas alturas nunca houve terras 
da nobreza e mesmo quando os conventos subiram as montanhas, seguindo 
roteiros de culto popular, os trades, sem se intitularem ecologistas, defen
diam a natureza contra os pastores, «excomungando)) os inimigos das matas 
e das florestas, como sucedeu no Bugaco. 

As planfcies prestam-se a implantagao de regioes diversificadas em fun
gao de condicionalismos humanos. Perante a sucessao hist6rica das vagas 
dos diferentes conquistadores, a planfcie foi presuria facil e terreno aberto 
a «entradas)), que conduziram ao ermamento e destruigao do patrim6nio cul
tural. Assim, o campones amarrou-se mais ao territ6rio dobrado, onde com
plexas redes fluviais consentiam defesa, construindo no sope das altitudes 
as mais eficazes posigoes «castrejas)) ou encostando as chogas a sombra 
de muralhas feudais. Talvez por isso a vasta planfcie do sui, depois da «paz 
romana)), ficaria condenada ao latifundismo homogeneizante, de compascuo 
ou livre pastoreio e de openfield cerealfcola baseado na alternancia da seara 
com o pousio, arredando para as areas mais pobres a floresta protectora, 
de lenha, de carvao e de bolota, que mais tarde daria corti<;:a. Para alem 
da serra do sui, aberta, em grande anfiteatro, sabre o continente africano, 
ficou o Reina do Algarve, arborfcola e hortfcola, agora submetido a polui<;:ao 
turfstica. 

Entre a montanha e a planfcie acentua-se a competi<;:ao da produtivi
dade, tornada esmagadoramente vantajosa para a revolur;ao industrial, que se 
espande na fluidez do espa<;:o aberto, sem obstaculos. Com novas tecnolo-
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gias, a maquina e o fertilizante ou corrective qulmico, a eficacia e o custo 
dos transportes, consagrou-se o desequilibrio segundo o qual a montanha per
deu a batalha quantitativa, salvaguardando a esperan9a na defesa dos redu
tos da qualidade. Talvez, em resumo, se possa entender que o problema do 
ajustamento regional esta Ionge de se encontrar elaborado e que, desde as 
terras dos baroes minhotos e dos coutos dos monges agr6nomos de Alcoba9a 
ate a fronteira africana da serra algarvia, os reis agrarios e povoadores nao 
encontraram a Sui do Tejo jeito de edificar estrutura agraria que valesse e 
compensasse a rulna da reconquista aos islamicos, que, depois, as guerras 
fernandinas, as pestes e as navega96es transformariam em <<sesmarias» aban
donadas, que ate hoje haveriam de permanecer <<no limiar da Reforma 
Agraria». 

Nas colinas de altitude moderada, os camponeses, mantidos pela cultura 
da vinha, essencialmente colonizadora, criaram ralzes desde o Minho, pas
sando pela Beira, ate a Estremadura. Nas pausas das navega96es e das guer
ras, especialmente dura.nte a fecunda paz filipina, a entrada do milho (Zea 
Mays), <<esse revolucionario», nos campos atraiu os camponeses a instala-
980 de 500 000 ha de regadio, num total de 650 000 que hoje teremos. Mais 
em socalcos fertilizados do que em varzeas aluvionais de grandes rios, que 
sempre tiveram dono privilegiado, o milho obrigou a estabula9ao do gado ma
nadio, integrou a <<bou9a» florestal produtora de matos para fabrico de estru
me, atraiu efectivos pecuarios das montanhas e dos planaltos para a recria, 
permitiu a exporta9ao de bois para a lnglaterra, donde vinham as Iibras que 
se transformavam em <<arrecadas» das camponesas. A implanta9ao do milho 
no espa9o agrario portugues corresponde a mais profunda altera9ao da pai
sagem rural desde os tempos remotos das vilas romanas, diversificando a 
relativa identidade preexistente, de norte a sui, quando os cereais de sequeiro 
alternavam com o <<pousio» entregue a pastoreio, restringindo em toda a parte 
hip6teses de explosao demogratica. Com o milho, a popula9ao cresceu e 
transbordou, tornando-se posslvel povoar o imperio. 

Esta muito Ionge de ter sido sistematicamente organizada a caracteri
za9ao das diversas regioes agrarias portuguesas, embora existam esquemas 
de conteudo cientrfico ou de objective de regionaliza9ao de servi9os agrfco
las. Todavia, mesmo num territ6rio de escassa dimensao como o nosso, nao 
se pode contestar as diversidades regionais que se entende obedecerem tanto 
a situa96es genericas de natureza ecol6gica como a impulsos originais de 
raiz hist6rica. 0 litoral portugues apresenta bons exemplos de comunidades 
de antiqulssima origem - fenfcia, grega, ou, no sui, cartaginesa -que se 
entregam tanto a <<lavoura» da terra como do mar, praticando tecnicas de 
fertiliza9ao com moli90 e sarga90, perfeitamente integradoras dos dois ele
mentos que lhes servem de suporte a vida. Grandes rios, como o Tejo e 
o Mondego, revelam paisagens ja descritas por cronistas Iatinos e arabes 
como pequenos <<Nilos», pelo deposito de nateiros provocado pelas cheias, 
acumulando fertilidade em aluvioes balizados por valas de drenagem, onde 
embarca96es erguem mastros entre searas e rebanhos mantidos nas lezf-
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rias. A viticultura deu caracter a regioes pe!a extensao das planta9oes e qua
lidade dos vinhos. Uma das mais tfpicas regioes vitfcolas e a dos socalcos 
do Douro, que apresenta a notavel particularidade de ser a primeira regiao 
demarcada de vinhos do mundo, com os seus marcos pombalinos implanta
dos com perfeito conhecimento ecol6gico. Depois da «revolu9ao do milho» 
a vinha trepou a arvores plantadas na bordadura dos campos e ensombrou 
eidos e caminhos no Minho. A vinha cobriu colinas de extensas areas da 
Estremadura, invadiu lezfrias do Ribatejo e conservou no Alentejo alguns 
resfduos dos tempos romanos. A oliveira, que durante muitos seculos se man
teve no arrabalde das povoa9oes, com a abundancia de trabalho alargou a 
extensao dos olivais ao Iongo de planuras e encostas, em extensifica9ao que 
as exigencias da economia hoje comprometem. 

Na verdade, a agricultura constitui a base da diversifica9ao regional. As 
tarefas agrarias marcam o ritmo do ano: sementeiras, granjeios e colheitas 
sao motivo de expressoes folcl6ricas, de preconceitos magicos de influencia 
lunar e de subordina9ao a inspira9oes religiosas. A natureza dos produtos 
agrarios determina o regime alimentar e a qualidade desses produtos esta 
na base de toda a arte culinaria, que define um dos aspectos essenciais da 
regionaliza9ao. Todavia, a questao vai mais Ionge, e a dicotomia produto de 
massa - produto de qualidade continua a figurar como elemento decisivo da 
caracteriza9ao regional. Assim, a diferenciacao em face do co/ectivo consti
tui a sfntese aproximativa do ecossistema e da actividade econ6mica, que 
somente entidades regionais poderao fazer perdurar e somente tambem a 
consciencia genuinamente regional podera impulsionar. lsto no caso de efec
tivamente se pretender assegurar defesa contra a tutela desp6tica do poder 
central. As regioes raras vezes se apercebem da importancia da sua agri
cultura como suporte do seu bem-estar. Mesmo modernizada e apesar dos 
acrescimos de produtividade alcan9ados e das novas condi96es de trabalho 
que oferece, a agricultura continua a ser considerada por muitos actividade 
sem prestfgio. Como o desenvolvimentismo regional se apresenta insaciavel 
quanta a consumos alimentares, justificam-se as maiores preocupa9oes quanta 
ao futuro se as produ9oes regionais nao acompanharem tendencias ambicio
nadas de acrescimo de nfveis e de qualidade da vida. 

3. A regiao apresenta-se como parcela individualiz~da de um territ6rio, 
parcela dotada de dinamica propria, estabelecendo fronteira com outras re
gioes. De conteudo sem duvida ecol6gico, a regiao e uma especie de ocor
rencia comunitaria fortemente cimentada por afinidades culturais - etnicas, 
idiomaticas e paisagfsticas - que se identifica com o conceito de pais, no9ao 
plena de humanismo imensamente elaborado. 0 pafs, em significado origina
rio ou restrito, existe no sentimento dos naturais de uma regiao, por nasci
mento, por vivencia prolongada ou mesmo por natureza voluntaria. Para os 
emigrantes, o pafs constitui a base das mais dolorosas nostalgias. Mesmo 
quando motivou a decisao de partir conserva a prisao absurda da esperan-
9a d~ retornar. 
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A regiao dificilmente se mantem isolada de outros espa9os e de outras 
influencias. Teoricamente pode ser neutralizada quando grupos humanos por
tadores de patrim6nio cultural e tecnico diverso a colonizam, implantando nela 
as suas regioes, com a consciencia ou o intuito de edificarem «nova» ver
sao regional que os compense de terem abandonado o ber9o donde parti
ram. De qualquer modo o isolamento regional perde-se com a abertura de 
vias de penetra9ao e de comunica9ao, por onde se difundem de forma mais 
ou menos acelerada as conquistas do progresso tecnico, da gestao econ6-
mica e do ensino normalizado. Assim, as rela9oes da regiao com outros es
pa9os confinantes, ou mesmo distantes, acentuam-se e assumem as formas 
da solidariedade e da concorrencia. 

Os la9os de solidariedade ou de dependencia, muito diversificados desde 
o funcionamento econ6mico as espressoes da identidade cultural, consolidam 
ou determinam tendencias aglutinantes que, mesmo na diversidade regional, 
geram nac;oes ou, de um modo geral, estados, dotados de leis pr6prias e 
de pratica administrativa comum quanta a materias genericamente codifica
das. A concorrencia inter-regional representa a luta pela sobrevivencia ou 
desenvolvimento da regiao, ou pela amplia9ao da sua influencia econ6mica 
e social face a outras regioes. A vontade de fazer crescer ou desenvolver 
a regiao representa for9a social que assume a forma de um querer em 
confronto permanente com um poder. 

Pando de parte fundamentos filos6ficos sobre o conceito de poder, su
cede que, em, termos efectivos, a regiao se apresenta detentora do que tem 
sido designado poder local. As regioes integradas no tecido das na9oes ou 
dos estados confrontam o poder local com o poder central, considerando que 
mesmo a submissao a for9as implacaveis reserva sempre espa9o de mana
bra onde permanecem vivos os melhores fermentos das liberdades fundamen
tais. Porem, nao se imagine que o poder local se apresenta sempre identifi
cado com a emancipa9ao popular. 0 poder local tende a ser tiranico em 
rela9ao a estratos sociais, que, entao, procuram o auxflio de fon;:as exterio
res. De qualquer modo, tanto os politicos como os lfderes locais rendem cons
tante homenagem ao poder local. Consideram-no clientela aberta a manobras 
eleitorais e, ao mesmo tempo, temem as energias teluricas que indiscutivel
mente encerra quando, por vezes, desencadeia as mais inesperadas convul
soes sociais. 

A polftica econ6mica, vulgarmente designada de fomento, faz pairar 
sabre as regioes a ameac;:a de projectos de investimento necessaria, progra
mados em gabinetes de planeamento tecnocratico. Tendo em conta o con
ceito de que o futuro obedece a um processo de «destruic;:ao criadora», o 
poder central desencadeia tal investimento sem consulta previa ao querer 
regional. Efectivamente, e inutil lembrar a morte quando o remedio e fazer 
morrer, ou revelar a vida a tudo o que se apronta para nascer. Vilarinho das 
Furnas - a aldeia comunitaria de Jorge Dias - jaz sepultada no fundo da 
albufeira que lhe roubou a vida e, pior ainda, o nome. Nessa albufeira as 
aguas acumulam energia que contribui para a insaciavel sustentac;:ao da vida 
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econ6mica; assim se podera entender que a morte da antiqufssima comu
nidade campol"!esa foi dado o significado tecnocratico de contrapartida, 
insuficiente, sem duvida, de novas expressoes da vida colectiva. As mons
truosidades programadas sob a forma de mecanismos gigantescos 
apresentam-se configuradas em novas barragens, que transformam rios em 
pantanos, em centrais termicas convencionais ou nucleares que envenenam o 
ambiente, em parques industriais e seus complexes fabris de ma vizinha<;:a, em 
vias de comunica<;:ao e aeroportos ruidosos, enfim, em equipamentos que origi
nam ocupa<;oes de territ6rio e polui<;oes nunca experimentadas. Perante tal 
amea<;:a o poder local perde capacidade de analise. Deixa de poder avaliar 
por onde se infiltra a morte e onde se garantem os alicerces da vida. Por 
isso umas vezes recusa e opoe-se e outras vezes pede, mendiga e negoceia, 
confundindo «melhoramentos» com os custos do desenvolvimento. Quando 
se ve encurralado, o poder local chega a inventar chantagens, umas vezes 
ingenuas e outras inverosfmeis, que os analistas da comedia da vida de h8. 
muito transformaram em quadro de aut6psia impiedosa das miserias ou, 
sabe-o Deus, se dos impulses naturais do instinto de sobrevivencia colec
tiva. E o poder central, com seus oportunismos, tambem se compromete sem 
pedir a ciencia um esfor<;:o urgente de investiga<;:ao visando a descoberta de 
solu<;:oes compensat6rias para as desgra<;:as regionais, solu<;:oes que venham 
a ser efectivamente aplicadas contra egofsmos dominantes. 

Embora represente a expressao sensfvel da vitalidade popular, o poder 
local revela grande incapacidade para organizar defesa coerente do patrim6-
nio regional que lhe serve de suporte. Mais atento a modernidade que pro
mete a resolu<;:ao imediata das miserias da vida, mostra indiferen<;:a pelos 
testemunhos da antiguidade, o que revela talvez complexes ancestrais de so
frimento e de injusti<;:a. Por isso as esta<;:oes arqueol6gicas sao saqueadas 
e destrufdas por for<;:a de manifesta ignorancia quanto ao interesse hist6rico 
das «velharias». Por isso, tambem, monume.ntos, paisagens, sftios tfpicos que 
dao caracter a regioes, se encontram desprezados, ou menos estimados, por 
falta de reconhecimento do valor natural, artrstico ou hist6rico que represen
tam. Por outro lado o poder local adere a inova<;:oes homogeneizantes, acei
tando a constru<;:ao de editrcios de estilo incaracterfstico, ao lado de precio
sidades arquitect6nicas regionais degradadas, cuja recupera<;:ao e moderni
za<;:ao nem chega a ser desejada. Os materiais de constru<;:ao modernos 
instalam-se nas obras e por toda .a parte se abrem vias de comunica<;:ao que 
pretendem levar o autom6vel, mais do que o tractor, a reconditos lugares. 
A energia importada expande-se, erguendo postes e linhas de implanta<;:ao 
desordenada, entrando em rufna a roda hidraulica da azenha ou do lagar e 
o moinho de vento. Os estabelecimentos de comercio das aldeias ja se nao 
conformam com o ramo de Ioureiro a anunciar vinho regional: acumulam as 
portas toda a especie de vasilhame rotulado com licen<;:a das multinacionals. 
Em recantos inesperados surgem minimercados, deparando-se o snack-bar 
em conflito com sftios onde era importante para defesa dos valores regio
nais nunca o ver instalado. 
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Com evidente insensatez o poder local aceita que se inutilizem boas terras 
agrfcolas para alicerces de moradias inabitadas ou cemiterios de autom6veis. 
Nas aldeias, o bulldozer abre feridas na terra verde, faz tombar arvores se
culares, leva na sua frente pedras antiqufssimas de muros e de monumen
tos para instala9ao triunfante de modernos sfmbolos do progresso. Raras ve
zes se procura compatibilizar o que de novo se constr6i com o patrim6nio 
regional existente. Afigura-se que o comando da transforma9ao obedece a 
furia demolidora de valores esteticos, humanos e sociais que servem de en
quadramento a vida. Quando a modernidade desfuncionaliza testemunhos de 
arquefsmos ultrapassados, o que se procura salvar e a pe9a que se adapte 
ao gosto dos ranchos estacionais da coloniza9ao turfstica. 0 povo regional 
passa a ser estimulado para que produza artesanatos que servem somente 
consumos de estrangeiros. A etnografia que lhe pertence como enquadra
mento cultural da vida e do trabalho fica apropriada por artistas letrados e 
estranhos, perdendo a criatividade genufna, sendo tambem desfigurada na 
fraude comercial que as empresas turfsticas praticam. 

De princfpio, o povo regional chega a oferecer ao <<estrangeiro» o me
lhor das tradi96es da hospitalidade que sempre proporcionou a viandantes 
e peregrines <<compostelanos» que batiam a sua porta. Depois, quando des
cobre o logro em que esta envolvido, endurece e, vencido, adopta normas 
das agencias internacionais da hotelaria lucrativista e homogeneizante. Os 
estfmulos exteriores da propaganda das grandes solu96es econ6micas para 
veneer a <<Crise» servem-se do regionalismo e oferecem as regioes falsas 
imagens conjunturais. Nao admira por isso que, em dados momentos, o poder 
local imagine ter chegado a toda a parte e enfim, sem esfor9o, nem inteli
gencia, nem trabalho, uma especie milagro~a de economia da abundancia 
que arredou para sempre os quadros negros da penuria. 

lnvocando o bem comum ou o interesse nacional, o poder central reage, 
legislando, na defesa plat6nica do patrim6nio colectivo em risco de perder-se. 
lmpoe a reserva de terras agrarias, o que geralmente e entendido como 
atitude reaccionaria ou primitivismo intelectual face aos mais prestigiados 
esquemas do industrialismo. 0 poder central decreta parques e reservas de 
interesse natural, hist6rico e paisagfstico, sem obter a necessaria adesao re
gional. Classifica monumentos nacionais e im6veis de interesse publico sem 
que os vizinhos entendam os motivos pelos quais devem ser defendidos. 
Procedendo desta forma, o poder central apresenta-se como detentor, em 
exclusive, da cultura. Mas nao e assim, porque nas regioes existem focos 
genufnos de amor as coisas perecfveis que, sob a forma de pessoas isola
das e de institui96es culturais penosamente mantidas, se batem contra utili
tarismos dominantes. 0 poder central ignora estes valores locais e, mesmo 
quando os procura, raras vezes os surpreeende na sua pureza. Efectivamente, 
nao e facil dar audiencia a torqas vivas regionais, sendo muito incerto ga
rantir a genuidade das vozes e obter a expressao efectiva da complexidade 
do querer local. A formula9ao desse querer e difusa, assumindo aspectos 
em regra originais, de conteudo situado fora dos compendios, de raiz hist6-
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rica baseada em costumes muito antigos, herdados sem escola ou mantidos 
pela esco/a da vida. Por tudo isto o poder local assiste, at6nito e confundido, 
a constante tomada de decisoes que se repercutem nas regioes sob a forma 
de factos consumados e fatais. 

4. A regiao e, portanto, realidade fundada na ecologia e na tradi<;:ao, 
que se confronta, a Iongo prazo, com poderosas tendencias homogeneizantes 
contidas em padroes de modernidade. Pelo lado da agricultura sao sensfveis 
as for<;:as que modificam as estruturas regionais. 0 recurso generalizado a 
novas formas de energia substitui por motores inanimados os engenhos dos 
velhos regadios, bem como o motor vivo que os animais de trabalho repre
sentam, e ainda muitas das opera<;:oes culturais realizadas com base no 
trabalho muscular humano. A mecaniza<;:ao da trac<;:ao, do transporte e dos 
granjeios afigura-se irresistfvel e os herbicidas e pesticidas entram nas roti
nas, impondo novos esquemas de implanta<;:ao de culturas. As grandes obras 
de rega ou a generaliza<;:ao de pequenos regadios permitem a introdu<;:ao de 
culturas que transformam a paisagem dos climas secos. As constru<;:oes rurais 
passam a adoptar materiais modernos e seguem arquitectura que melhora 
a gestao da empresa agrfcola. lmplantam-se industrias agrarias que substi
tuem velhas oficinas, sob a forma de cooperativas regionais ou de unidades 
integradas em empresas multinacionais. Erguem-se equipamentos de apoio 
a actividade comercial, de conseva<;:ao pelo frio, de armazenamento e de 
transporte em liga<;:ao com as grandes vias de circula<;:ao. Nos campos 
generaliza-se a cultura hortfcola extensiva e o prado de pastoreio ordenado, 
recorrendo-se a cercas para melhorar a produtividade do pastor. 0 pomar, 
dito industrial, substituiu a arboricultura promfscua, alterando-se tambem o 
porte e a arma<;:ao de culturas arb6reas, como o olival, e arbustivas, como 
a vinha. Estufas e abrigos defendem as plantas contra efeitos de varia<;:oes 
climaticas desfavoraveis, modificando profundamente paisagens tradicionais. 

No entanto, para alem de tudo o que e materialmente assinalavel, existe 
o acervo das atitudes induzidas pela dinamica da economia de mercado. 
Os mecanismos concorrenciais destroem, a curto prazo, as mais preciosas 
potencialidades regionais quando se criam situa<;:oes, pelo menos de oligo
polio, que inviabilizam as ofertas que respeitam atributos de qualidade e de 
genuinidade. A fraude instala-se e generaliza-se sob o r6tulo de embalagens 
industriais, gerando situa<;:oes que somente o conhecimento do consumidor 
bem informado e esclarecido podera inverter, 0 habitat rural modifica-se nao 
s6 pela transforma<;:ao arquitect6nica das constru<;:oes como, principalmente, 
pela implanta<;:ao das moradias que assinalam o retorno triunfal, por vezes 
sempre adiado, dos emigrantes. Ao lado da «manifesta<;:ao de protesto» de 
quem finalmente «venceu na vida», ergue-se tambem a vivenda, em geral 
modesta, que constitui a «segunda residencia» de popula<;:oes que no campo 
procuram salvaterio para a desgra<;:a de viverem nas cidades. Nestas circuns
tancias as regioes agrarias portuguesas adoptam tecnicas e equipamentos, 
bem como solu<;:oes arquitect6nicas, as quais dificilmente resiste a diversifi-
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ca<;:ao que forma o seu fundo paisagfstico. 0 pedreiro da reg1ao Ja nao e 
o «arquitecto)) artesanal que dava a pedra um jeito da sua alma e depois 
lhe gravava o nome, mas viu-se reduzido a condi<;:ao de simples mantador 
de pe<;:as prefabricadas. E o pintor ja nao compoe as tintas, suja as paredes 
com as cores do mostruario dos fabricantes. 

Nas areas mais sacrificadas pelo crescimento urbana ou pela implanta
<;:ao industrial, a paisagem do campo cedeu o passo a cenarios incaracterfs
ticos, vendo-se no Iugar das manchas verdes os blocos habitacionais, as tar
res, as coberturas de oficinas, as chamines das fabricas, os bairros pobres 
improvisados e as constru<;:oes clandestinas; tudo a revelar a presen<;:a de 
um multiagrupamento de desertores de comunidades abandonadas, forman
do habitat ca6tico e vulgar que nunca significa regiao e muito menos pais. 
No entanto, mesmo nas areas fortemente urbanizadas, nos terrenos vagos, 
em quintais, varandas e terra<;:os, sao instaladas hortas e capoeiras, num es
for<;:o de compensa<;:ao de nostalgias rurais intensamente vividas. Mau grado 
estas circ~.,Jnstancias que modificam parcelas da diversidade regional, par ve
zes valiosas, a Hist6ria ensina que a natureza dispoe de for<;:as que saram 
feridas e restabelecem desequilibrios ambientais. Se muitos espa<;:os que fa
ram verdes jazem no alicerce de cidades vivas, nao deixa de ser impressio
nante a forma como cidades mortas permanecem sepultadas, com suas pe
dras consumidas pelas rafzes de uma flora impiedosa e persistente. 0 en
volvimento e recupera<;:ao biol6gica da obra humana e por vezes tao forte 
que algumas das cidades de tradi<;:ao conhecida, como, par exemplo, a ci
dade iberica de Tartessos, ja se nao sabe sequer o sftio onde se ergueram, 
com seus habitantes a viverem civiliza<;:ao e a praticarem industrias. 

Meres do vigor das for<;:as ecol6gicas, as grandes regioes ·continuam a 
oferecer padroes significativos que tem servido de orienta<;:ao a trabalhos de 
regionaliza<;:ao elaborados por diferentes investigadores. Assim, a questao que 
serve de objecto ao presente seminario - Portugal: que Regioes?- perma
nece em aberto, tanto mais que a regiao se afigura realidade dinamica, como 
tudo o que e modelado por iniciativa humana. No que respeita as. «perspec
tivas do desenvolvimento agricola)) - aspecto cuja introdu<;:ao nos foi 
solicitada -, as tendencias homogeneizantes nunca serao tao fortes que per
mitam neutralizar diversidades ecol6gicas, mesmo que nao ven<;:a a ideolo
gia de um ecologismo requintado, como sera o da «agricultura bio16gica)). 

0 recurso as tecnicas mais ou menos agressivas e poluentes tem limi
tes marcados pela gestao econ6mica e pela resistencia biol6gica. A agricul
tura permanecera como principal sistema de conserva<;:ao da diversidade 
regional. 0 que representa agressao generalizada sabre valores naturais e, 
sem duvida, toda a especie de polui<;:ao industrial, que someme nao sera sui
cida se for combatida, tornando, mesmo assim, dispendiosfssima a defesa 
da qualidade da vida. De qualquer modo, e imperioso assegurar que a dina
mica regional acabe por impedir a forma<;:ao de neo-regioes onde, na paisa
gem, fique ausente o testemunho de actividades da produ<;:ao agraria que 
representem a expressao contemporanea da dependencia dos homens pe-
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rante as plantas e os animais. Afigura-se indiscutrvel que as concentra<;:oes 
urbanas, pelo seu crescimento e volume, destrufram valiosas parcelas do 
espa<;:o agrario e escravizaram popula<;:6es rurais despaisadas. Todavia, o pro
blema nao se circunscreve ao mundo urbana, mas alastra a zonas onde a 
agressao e mais acelerada e onde a degrada<;:ao atinge, par vezes, o esta
dio da irreversibilidade, nos espa<;:os periurbanos, nas «fronteiras cinzentas» 
que separam, ou ligam, o mundo rural e o mundo urbana. Os «dormitories», 
as «acampamentos» humanos, assumindo propor<;:oes de resfduo e de pro
longamento marginal da urbaniza<;:ao ca6tica, impregnados do estatuto licen
cioso do provis6rio e do precario, crescem em ambiente de retrograda<;:ao 
material e humana, como subproduto da implanta<;:ao industrial desordenada 
ou do congestionamento do sector terciario hipertrofiado. Largas zonas do 
espa<;:o intercalar da rede urbana deixaram de beneficiar das vantagens do 
ambiente rural, sem alcan<;:arem as dos centres urbanizados, acumulando ::lS 

desvantagens dos dais meios, desfuncionalizados par sobreposi<;:ao incompa
tfvel com rela<;:oes normais de dependencia e de vizinhan<;:a. Todavia, tais 
constru<;:6es, ao tornarem-se cada vez mais inumanas, geram complexos so
ciais capazes de inverterem correntes do exodo contemporaneo. 0 exodo 
rural, que em poucos anos consumiu mais de um milhao de rurais portugue
ses, vai dando Iugar a um Iucido, bem meditado e, par isso, Iento exodo 
urbana. Assim, ,e a seu tempo, as regioes agrarias, na sua dinamica, terao 
de proporcionar abrigo aos desiludidos da aventura urbana ciclicamente 
ensaiada pelas migra<;:oes humanas, com maior expansao no seculo XX. Efec
tivamente, as regioes do futuro, adoptando conquistas do urbanismo, hao-de 
oferecer paisagens de ruralidade preservada, isto e, defendida par tecnicas 
que o desenvolvimento harmonizado se revela capaz de ver concretizado. 

5. Perante situa<;:6es crfticas contemporaneas, nao se podera responsa
bilizar o poder local par todos as desacertos. A responsabiliza<;:ao do Estado 
oferece caminho amplo. Porem, a culpa s6 podera ser objectivada tendo em 
conta programas politicos que envolvem sempre compromissos irremovfveis. 
0 poder politico podera ser efectivamente acusado de obediencia a grupos 
de pressao privados au enaltecido quando atende a pressao do interesse 
publico. Mas, para alem do comprometimento politico, pode ainda a compe
tencia au incompetencia dos servi<;:os tecnicos, a eficacia au ineficacia ges
tionaria, influir nos acontecimentos au, logo a partida, no diagn6stico e na 
avalia<;:ao da vida regional. 

Existem fortes razoes para confiar no papel das universidades para es
clarecimento cientffico desta materia, tanto mais que o ensino universitario 
portugues encontrou, finalmente, o caminho da regionaliza<;:ao. No entanto, 
a universidade tem capacidade para estudar, mas as estudos nao podem obe
decer a finalidade abstracta, devendo tornar-se receptivos as sensibilidades 
regionais e contribuir para a forma<;:ao da consciencia colectiva que desperte 
voca<;:6es latentes no seio das comunidades locais. Todavia, a regiao exige 
organiza<;:ao, poder econ6mico e vitalidade social, o que somente se concre-

14 



tiza com base em autarquias dotadas de personalidade genufna e auto
-sustentada. A universidade nasce vocacionada para a reflexao, para o per
manente reencontro de soluc;oes convergentes, de alto teor qualitativo, a prazo 
e na estabilidade. A universidade podera descobrir as vias e ajudar a criar 
as condic;:oes para a acc;ao, mas nao devera corporizar qualquer 6rgao de 
onde a acc;:ao dimane, onde as realizac;:oes se forjem. Sendo certo que a 
universidade se devera manter intransigentemente ligada a objectives de 
desenvolvimento, colaborando pluralisticamente na sua consecuc;:ao, nao deve, 
no entanto, comprometer-se obsessivamente em actos concretos, nem 
identificar-se com mecanismos de intervenc;ao, evitando a submissao estreita 
a imediatos resultados materiais. 0 que importa assegurar neste domfnio 
e a isenc;:ao quanto a interesses econ6micos e politicos em jogo, a indepen
dencia face a dogmatismos ideol6gicos e a resistencia perante impulsos sec
tarios de tudo o que se apresente como imposic;:ao menos genufna do regio
nalismo; do regionalismo que, afinal, representa uma das expressoes mais 
vivas da natureza humana. 
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