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INTRODUÇÃO 

 

Quantas vezes se apercebe que as origens são um enigma e, que tudo o que é tomado como dado 

adquirido não é mais do que um conjunto de elementos com os quais a memória se foi construindo e 

vai edificando a identidade? E que a forma como se constrói essa identidade está relacionada com 

ambiente em que se vive e de um modo particular com um património edificado ou não, que 

permaneceu no tempo devido aos esforços de muitos?  

Numa perspectiva global é este pensamento que conduz à descoberta de um lugar repleto de história 

e beleza natural: o ‘Deserto Carmelita do Bussaco’. O capítulo IV revela como este espaço se 

constitui um imponente monumento à memória dos Carmelitas Descalços. À sua morfologia 

contrapõe-se o singelo silêncio e a oração que em tempos ‘domaram este gigante’. Somam-se-lhe as 

maravilhas por descobrir, no interior das suas densas copas, e um património edificado de diversas 

épocas que comprovam a presença humana no espaço. 

É deste ponto que se pretende partir para a análise da Paisagem Cultural do Bussaco e mais 

concretamente da presença da Ordem dos Carmelitas Descalços, que em equilíbrio com a Mata 

Nacional do Buçaco, representam um elemento de carácter único na Europa e no Mundo. 

O estabelecimento desta ordem religiosa permitiu criar elementos patrimoniais de grande valor, bem 

como constituir um ambiente simbólico que se revela nas suas estruturas arquitectónicas: o Deserto 

Carmelita e o Sacromonte. Esta dualidade do espaço mostra características importantes que 

permitem estabelecer uma ligação à Terra Santa, nomeadamente a Jerusalém e ao Monte Carmelo, 

e também a Batuecas através dos fundadores e do conjunto arquitectónico criado.  

A Via-sacra, representada no Sacromonte tem um papel particular em todo este panorama e confere 

ao lugar a sua simbologia e singularidade. 

A este conjunto, edificado no Deserto, adiciona-se a história das origens da Ordem Carmelita gravada 

no lugar, e cuja presença humana foi determinante para o carácter que a Mata adquiriu enquanto 

Paisagem Cultural.  

Assim, inicia-se o capítulo I com a exploração das acções do Homem na Paisagem.  

Desde que o Homem tem a sua presença na História, procurou sempre tirar partido dos locais que 

habitou, esforçando-se por criar um espaço mais agradável e cuidar a sua envolvente. 

A presença humana e a interacção entre as comunidades são os elementos mais marcantes da 

Paisagem. Prevalecem na História dos Homens, desde os tempos antigos, as formas como este se 

foi adequando ao espaço, como tirou partido dos seus recursos e como o adaptou criando um 

equilíbrio, em que ambas as partes participavam activamente. 

A paisagem que se observa diariamente é produto desta participação. Ao longo dos séculos, a arte, a 

ciência e a cultura, entre outros factores, evoluíram e marcaram épocas de forma extraordinária, 

criando na linha cronológica dos séculos Evolução e motivos de celebração. 

A forma como a pensamento Europeu se transformou com decorrer do tempo, permitiu criar uma 

base de conhecimento para as gerações futuras. Estas são as herdeiras de uma paisagem repleta de 

significados, dos quais muitas vezes pouco ou nada conhecem. 
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O Património Cultural só pode ser construído a partir das acções das populações presentes e dos 

vestígios que são deixados no espaço onde interagem, que permitirão a essas gerações a leitura e 

descodificação do futuro. 

A forma como se percepciona uma paisagem é portanto resultado de vários factores, entre os quais a 

identidade individual e colectiva, e a sua relação com a forma como a memória se constrói. Estes 

conceitos são explorados no capítulo II.  

O Homem ao observar o que o rodeia, modifica o que vê, mas é também modificado pelo que 

observa. Ainda que as proporções em que ambos se alteram possam ser diferentes. Nesta partilha 

convergem o singular e o plural de cada indivíduo. 

A acção de observar não é singular, implica a presença do observador e do objecto observado. Ainda 

que a forma como se observa o objecto possa ser singular, rapidamente se pode perceber que a 

envolvente de ambos influencia o processo da percepção. 

Viver em comunidade, em sociedade, requer isso mesmo - seres racionais que assumem as suas 

ideias e promovem a sua concretização, de forma colectiva, criando elementos patrimoniais que 

perduram. 

Os grandes Homens são sempre fruto de grandes ensinamentos, e grandes projectos são produto de 

grandes Homens. Contudo, os Homens têm esta dualidade: o uso do conhecimento e da experiência 

que adquirem nem sempre se iguala à capacidade de os aplicar. 

A memória, a identidade, a comunidade, o património e a paisagem estão presentes no dia-a-dia, na 

rotina, no trabalho, no lazer e até na morte. Destes advém, em grande parte, a cultura dos Homens 

ainda que, poucas vezes, o Homem a empregue devidamente no planeamento da Paisagem. 

A descoberta do património cultural é feita através dos elementos que marcam a memória individual e 

constituem a memória colectiva. Esta memória colectiva sobrevive da competência e determinação 

que se revelam essenciais para reconstituir um património degradado que a sociedade de consumo 

insiste em ‘popularizar’. 

As acções são delegadas a cada indivíduo enquanto elemento de um grupo. Cuidar do património é 

principiar pela sua identificação. É recorrer a todos os seus intervenientes para conhecê-lo. 

Do capítulo III retém-se a forma como os mecanismos de protecção e gestão da paisagem têm 

evoluído no sentido de classificar o património cultural. 

Os benefícios da protecção e conservação da paisagem são múltiplos. 

A autenticidade do património só é respeitada, se também assim se proceder, relativamente à 

envolvente desse património e se for considerada nos planos estratégicos a relação entre ambos. 

Os organismos internacionais, europeus, regionais e nacionais são os recursos mais visíveis e 

poderosos para uma boa estratégia de protecção. Têm a incumbência de definir critérios para a 

classificação do património e das paisagens em que este se insere. Criam também métodos de 

análise e desenvolvem mecanismos para uma melhor gestão. 

Uma visão de futuro implica a consideração de todos os elementos da Paisagem, desde a sua linha 

de água mais ténue, passando pelos pés que a reconhecem e alcançando as leis e instrumentos 

vitais para o seu progresso. É necessário sensibilizar a população e mais do que perceber os 

números que a caracterizam, urge compreender os momentos em que esta é consolidada.  
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As estratégias de divulgação do espaço, bem como a ponderação dos elementos que o transformam 

num elemento único são o objectivo final deste trabalho.  

O estabelecimento da patente de Património Cultural da Humanidade é sucessivamente mais 

restritivo e reduzido. Fundamentar assim a selecção de uma Paisagem, requer um trabalho de 

pormenor e um bom plano de gestão. Esta Dissertação de Mestrado pretende ser um pequeno 

contributo para que esse património não se perca no tempo e possa considerar-se, como já é, um 

verdadeiro Património da Humanidade. 
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CAPÍTULO I. A ACÇÃO DO HOMEM NA PAISAGEM, NA EUROPA 

 

“(...) early hominids (a term which includes ourselves and all our fossil ancestors) were not slaves to nature, 

ecological creatures determined in everything by the environment, but rather creative builders of social networks 

that linked their daily landscapes of habit into very different social worlds”
1
. 

Desde que o Homem tem a sua presença na História, procurou sempre tirar partido dos locais que 

habitou, esforçando-se por criar um espaço mais agradável e cuidar a sua envolvente. 

 

1.1 OS LONGOS PERÍODOS DA HISTÓRIA 

 

O ser humano desenvolveu diversas actividades na paisagem durante muitas gerações, e dessa 

forma apresentou diversos modos de fixação no espaço. Nas possibilidades abrangentes para o 

conceito de “settlement” empregado diversas vezes na abordagem deste tema. Consideram-se assim 

incluídas as vilas, aldeias e ‘quintas’ interrogando-se a sua origem, constituição, evolução e 

funcionamento2. A forma como sobreviveram e estabeleceram entre si pontos de troca com outros 

povoados (ligações através de estradas, pontes ou rios) permanece em muitas comunidades desde 

os tempos mais antigos. 

Contudo os povoamentos, ou os vestígios materiais da sua existência não perduram eternamente. 

Pode identificar-se uma gradação no tipo de povoamento de acordo com o tempo de permanência do 

mesmo numa determinada paisagem. Assim considera-se
3
: 

 

Quadro 1: Descrição das tipologias de povoamento in ROBERTS, Brian K., Landscapes of settlement – Prehistory to the 

present, 1ªed. New York, Routledge, 2003, ISBN: 0-203-73896-9, [S./vol.], p.21 

 

A distribuição dos diferentes povoamentos define o seu padrão, tal como a sua morfologia define as 

suas características. O padrão de núcleo que se cria, muitas vezes associa-se à ideia de 

colectividade, relacionada com a noção de comunidade. 

“Whereas the first hunters-gatherers had only a small influence in their surroundings, being still very well 

integrated in the natural food-chain – this situation changed completely with the invention of agriculture. The 

                                                             
1
In SLACK, Paul, WARD, Ryk, The peopling of Britain: the shaping of a human landscape, 1ª ed. Oxford University Press inc - 

New York – EUA, The Linacre Lectures, 2002, [S./vol.], p.11 
2 Referente a Aston (2002) in SLACK, Paul, WARD, Ryk, The peopling of Britain: the shaping of a human landscape, 1ª ed. Oxford University 

Press inc - New York – EUA, The Linacre Lectures, 2002, [S./vol.].  
3
 Referente a Müller (1957) in ROBERTS, Brian K., Landscapes of settlement – Prehistory to the present, 1ªed. New York, 

Routledge, 2003, ISBN: 0-203-73896-9, [S./vol.], p.21 

•(duração de poucos dias com edificado muito simples) Ephemeral settlements 

•(duração de algumas semanas) Temporary settlements 

•(duração de alguns meses) Seasonal settlements 

•(duração de alguns anos) Semi-permanent settlements 

•(duração por várias gerações com edificado bastante resistente) Permanent settlements 
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necessity to clear wildness in order to obtain land to produce food was coupled with the necessity to guard this 

land. (…) the clearing of the land (often by a slash and burn technique) got rid of large parts of the primary forests 

that almost entirely covered the earth, whereas the “guarding” aspect provoked the establishment of the first 

settlements. Both evolutions created the first cultural landscapes”
4
. 

Os povoamentos pré-romanos, de finais da Idade do Bronze, dividiam-se em grupos que se 

implantavam preferencialmente nas planícies, ou então em elevações, ou outros que se situavam 

pontualmente entre planícies e elevações. As habitações destes povoados distinguiam-se ou pelas 

formas cilíndricas ou pela planta regular nos diversos casos.  

No caso concreto de Portugal, no final da Idade do Bronze – início da Idade do Ferro, estabeleceram-

-se colónias e feitorias de fenícios e cartagineses, cujas marcas se localizam sobretudo a norte. Ao 

longo da costa constata-se a presença dos gregos, ainda que ligeira.  

Com o domínio romano, “ (...) durante cerca de quatro séculos, a Península evoluiu lentamente para 

um primeiro estádio de unidade, sem que tenham sido postas em causa as diferenças entre as 

culturas locais”
5
. Destaca-se a sua mestria na construção de grandes ligações, e das “vilas”, 

predominando as últimas em zonas de relevos acidentados. A romanização permitiu ainda o 

surgimento de edifícios de culto, ou adequação dos pré-existentes para este fim. 

Após a “civilização” romana, vieram as invasões dos Bárbaros (séc. V), instalando-se a Idade Média, 

na Europa. 

Cerca do séc. VIII ocorreu o primeiro contacto da Península Ibérica com povos islâmicos. Os mouros, 

como foram designados então, desenvolveram-se ao longo de séculos e procuraram incutir nas suas 

civilizações elementos orientais, africanos e peninsulares recolhidos na expansão. A expansão árabe 

desenvolveu a ruralização da Europa e introduziu conhecimentos importantes nos domínios da 

astronomia, da medicina, da alquimia, da filosofia, da agricultura e álgebra.  

No final do séc. XI, o Condado Portucalense estende-se a sul, e várias cartas de foral de urbanização 

foram concedidas entre a independência e a definição dos limites territoriais. Estes foram os primeiros 

processos de planeamento medievais. 

Entre os séculos XI e XIII, um dos maiores impactos na paisagem na Europa, devido ao aumento da 

sua população, foi a necessidade de desmatar grandes florestas para abrir espaços de clareiras onde 

se pudesse cultivar. 

A topografia dos núcleos urbanos, principais elementos culturais da paisagem, apresentava uma 

‘matriz’ comum: a inclinação das vertentes e a forma como o terreno se desenvolvia eram explorados 

de modo a tirar o maior partido para os habitantes e controlar os acessos a estranhos.  

Numa sociedade feudal hierarquizada e estratificada (nobreza, clero e povo), estes pólos de 

ordenação concentravam o poder político, jurídico e económico. Os castelos eram o lugar de foco 

administrativo. 

A Igreja, detentora de um grande poder económico e responsável pela protecção espiritual da 

sociedade, marca a paisagem pelos seus mosteiros (gravura 1). “(...) mountains housed monasteries 

and shrines exhibiting superb workmanship in their sculptural details and a rich assortment of frescoes 

                                                             
4
 In ROBBERECHTS, Geert, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, 

[S./vol.], nº 28 (2010), p.43/44 
5 In ROSSA, Walter; História da Arte Portuguesa, 1ªed. Rio de Mouro, Círculo de Leitores e Autores, 2008, ISBN: 978-972-42-

3960-6, Vol. 08, p.66 
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and paintings. Often hill tops and plateaus were sites of sacred shrines and temples and are 

pilgrimage destinations even today”
6
.  

Por volta do séc. XII, iniciaram-se as peregrinações aos locais de culto público, e na Península Ibérica 

assume especial relevo o de Santiago de Compostela (gravura 2).  

As marcas do feudalismo
7
, sobretudo a nível económico e social, mantiveram-se na Europa até cerca 

do século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Século XV – XVI 

Os séculos XV e XVI, época dos Descobrimentos, caracterizam-se pela procura de rotas marítimas 

para o estabelecimento de novos portos comerciais e pela chegada de matérias-primas e metais 

preciosos não existentes na Europa e provenientes dos locais descobertos. A Igreja Católica viu aqui 

uma oportunidade para a sua expansão e Portugal adquiriu um papel importante como potência 

económica. 

Na Europa, desenvolveu-se a tendência de peregrinação, sendo a Alemanha um país pioneiro. Vários 

locais são descritos: Lubeck, 1467, Dusenbach (Alsace), 1468, Holchstadt, 1470, Nordling, 1474 ou 

Berlim, 1484. A grande difusão destas jornadas ocorreu sobretudo após a construção do sacromonte 

de Varallo e de Jerusalem de San Vivaldo, em Itália, 1486, pelo franciscano Bernardino Caimi. 

Surgiram posteriormente imitações a este sacromonte no Norte de Itália, Espanha, Portugal e 

América Latina.
8
 Inspirados nos passos de Cristo até ao Calvário e na meditação aquando da sua 

crucificação, os cristãos criaram em vários locais representações que ajudam a reinterpretar o seu 

sofrimento. 

O Renascimento cultural buscava novos valores e princípios que contestavam as antigas sociedades 

feudais. Da Itália, “berço” renascentista, onde grandes mecenas impulsionaram a cultura e a arte, 

expandiu-se o racionalismo e individualismo a países como França, Inglaterra, Alemanha, Países 

Baixos, Portugal e Espanha. 

                                                             
6 In SINHA, Amita, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, [S./vol.], nº 

28 (2010), p.35/36 
7 Ver glossário p.84 
8
 Referente a CONAN, Michel [et al], Landscape Design and the Experience of Motion, 1ª ed. Washington DC, Dunbarton Oaks 

Research Library and Collection, 2003, ISBN: 0-88402-293-5, [S./vol.]. 

Gravura 1: Tipologia de Igreja da época Medieval 
Fonte: http://www.enciclopedia.com.pt/articles.php?article_id=1181 

Gravura 2: Peregrino medieval a caminho de Santiago 
de Compostela 

Fonte: http://peregrinacultural.files.wordpress.com 

http://peregrinacultural.files.wordpress.com/
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As grandes obras surgem marcadas por formas e modelos da arte Gótica. 

Os jardins europeus, revelavam nesta época, diferentes estilos e o uso de espécies vindas de vários 

locais do Globo: África, Ásia e Américas. 

Também em Portugal, essas tendências são traduzidas: pela tradição medieval e inspiração 

muçulmana, na forma de horto ou pomar; pela vertente humanista, no jardim enquanto obra (fontes, 

chafarizes, tanques com espaldares decorados, pequenas ermidas, azulejos no revestimento de 

bancos e muretes); ou pelo jardim tradicional caracterizado pelos elementos típicos do Renascimento. 

Neste período assiste-se ainda à proliferação, no seio da coroa e da nobreza (Lisboa e Sul), das 

quintas de recreio, e também de obras para a Igreja no resto do País. 

Sob o domínio de Filipe II, foram criadas novas ordens religiosas e desenvolvidas as existentes, o 

que levou a que o número de conventos construídos aumentasse gradualmente. 

O movimento artístico do Renascimento foi notório nas artes sacras, donde são salientes as 

representações ao vivo de episódios bíblicos na forma de autos e mistérios. Eram comuns as cenas 

de devoção ao divino salvador do mundo, à santa cruz da redenção e o uso de ermidas para essas 

invocações
9
. 

A regulamentação foi-se tornando cada vez mais rigorosa, sobretudo em espaço ibérico, sendo as 

regras ditadas pelo Concílio de Trento e pela Inquisição, persistindo apenas as devoções à via-sacra.  

 

1.1.2 Século XVII – XIX 

Durante o séc. XVII, período associado à arte barroca, destacam-se em Portugal, nomes como 

Josefa Baltazar Gomes Figueira e d’Óbidos (1630-1684), e Bento Coelho da Silveira (1620-1708). As suas 

obras eram caracterizadas pela cor e inspiradas em estampas e gravuras. Josefa d’Óbidos revelou 

grande conhecimento dos temas religiosos, e em muitas das suas pinturas representou naturezas 

mortas
10

, o menino Jesus ou o Cordeiro de Deus. Um dos seus quadros mais emblemáticos, “Nossa 

Senhora do Leite”, datado de 1644, encontra-se no convento de Santa Cruz do Bussaco. 

A azulejaria distinguiu-se como peça marcante do séc. XVII, definida em padrões geométricos, 

usando a forma de “tapete”, com carácter figurativo como é o caso dos “grotescos” e dos “painéis 

historiadores”. Os temas dividiam-se entre o sagrado e o profano
11

, respeitando os primeiros a 

imagens da Bíblia, da vida de Maria ou dos santos, e os últimos a episódios da mitologia, da história 

de Portugal, ou ainda a actividades da nobreza e aos próprios retratos. 

Uma grande parte dos frontais “ (...) incorpora elementos exóticos copiados de estampados orientais, 

como animais (pavões, aves do paraíso, elefantes, insectos) e elementos florais (ramagens, flores). A 

policromia apresenta nesta altura quatro cores dominantes: o azul, o verde, o amarelo e o vinhático. 

No centro do “pano” são frequentes os elementos heráldicos, os emblemas e as figuras religiosas, de 

acordo com o lugar central que ocupam no ritual da missa”
 12

. Estes elementos povoam o património 

                                                             
9 Referente a ARAÚJO, Ilídio Alves de, Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, 1ªed. Lisboa, Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização, 1962, Vol.01. 
10 Referente a AZAMBUJA, Sónia Talhé – A Linguagem Simbólica da Natureza. A Flora e Fauna na Pintura Seiscentista 

Portuguesa. 1ª ed. Lisboa, Nova Vega, 2009. A flora e a fauna nestes pintores revela uma rica linguagem simbólica. 
11

  Ver glossário p.84 
12 In PEREIRA, José Fernandes, SILVA, Nuno Vassallo e, História da Arte Portuguesa, 1ª ed. Rio de Mouro, Círculo de 

Leitores e Autores, 2007, ISBN: 978-972-42-3959-0, Vol. 07, p.18/19 
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singelo, mas historicamente muito valioso do “Deserto Carmelita do Bussaco”, nomeadamente as 

capelas dispersas pela mata. 

Outro elemento marcante é a talha dourada. A madeira era revestida de dourado, lembrando peças 

de ouro e criando a ilusão da proximidade com o céu. As representações mais comuns eram: os 

cachos de uvas e as folhas de videira caracterizando o catolicismo, as folhas de acanto, os pássaros, 

pequenos anjos e flores
13

. 

Após o séc. XVII a arte paisagista alarga-se também às cercas conventuais, espaços dedicados à 

contemplação e recolhimento das ordens monásticas, atingindo o seu auge, devido em grande parte 

às emigrações para o Brasil e à entrada de grandes riquezas
14

. 

O convento envolvia o recinto ajardinado, transformando-o num local reservado, como é o caso de 

Santa Cruz do Buçaco ou S. Martinho de Tibães. O jardim representava o conceito de natureza não 

dominada pela arte.  

As cercas conventuais eram compostas por pequenos espaços agrícolas, usados para engrandecer o 

jardim. Através de caminhos e alamedas, associava-se uma mata em estado primitivo, com carácter 

simbólico e de repouso.  

As estruturas ou elementos de água, quando existiam, demonstravam grande conhecimento de 

hidráulica, por vezes com aplicação de pedra ao natural para ornamentar, como é o caso da Fonte 

Fria no Bussaco.  

O século XVIII, caracterizado pelo iluminismo, destaca o declínio da Igreja. Em toda a Europa, no 

início da época moderna, a forma como a sociedade em geral vivia e ocupava o seu tempo livre, era 

bastante influenciada pelas instituições religiosas (Cristianismo) até cerca de finais do século XVIII, 

quando se deu o seu enfraquecimento e o crescimento do secularismo. 

Conceitos como a autenticidade, a estética, o valor intrínseco do património, a identidade e a 

paisagem estabelecem uma relação inseparável com as comunidades locais. Esta tendência é 

própria dos filósofos Ruskin (1819-1900) e Morris (1901-1979). 

O século XIX conheceu o movimento romântico que inter-relacionou a cultura e a natureza. As 

atitudes humanas eram largamente condicionadas pelo desenvolvimento das ciências físicas e 

sociais. 

Neste século de crescente actividade industrial, em que a pintura manual é substituída por processos 

mecânicos, desenvolveu-se a azulejaria de fachada. Os temas da azulejaria passam a ser marcados 

por um lado pela fantasia, por outro pelo historicismo e nacionalismo, e predominam em azuis e 

brancos, exemplificados em Sintra ou no Palace Hotel do Buçaco. 

Destacam-se nomes da pintura e escultura como Rafaelo Bordalo Pinheiro (1815-1880), Jorge Colaço 

(1868-1942) ou Leopoldo Battistini (1865-1936), sendo que o primeiro se encontra intimamente ligado a 

obras artísticas de grande valor para o “Deserto Carmelita do Bussaco”. 

Os grupos escultóricos usados nas representações da Via-sacra, distribuídos por um percurso, 

resultaram em obras de grande interesse paisagístico como foram os casos dos calvários de Sra. da 

                                                             
13

 Idem Ibidem, p.21 
14 Referente a ARAÚJO, Ilídio Alves de, Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, 1ªed. Lisboa, Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização, 1962, Vol.01. 
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Abadia (1625), do Convento da Arrábida (1625), da Sra. do Monte (1629), do Buçaco (1695), entre 

outros. 

 

1.1.3 Século XX – Actualidade 

Na viragem do séc. XIX para o séc. XX verificaram-se grandes transformações. Na Europa, o 

aumento de conflitos, implica uma revisão do conceito de identidade nacional. O aumento da 

população e das tensões sociais, a melhoria nas comunicações tiveram grande impacto nas culturas 

de muitos países. 

Os movimentos populacionais, a deterioração dos recursos, a propagação de uma nova economia e 

das redes globais criaram uma rápida distribuição da informação proporcionada pelo advento das 

tecnologias modernas. 

O desaparecimento dos valores naturais e culturais tem gerado novos vectores de dinamização dos 

locais e das sociedades que interagem com os mesmos, criando novas oportunidades de gestão da 

paisagem
15

.  

A ecologia da paisagem, no sentido europeu, alerta-nos para a necessidade de a olhar e aplicar 

modelos de abordagem de carácter económico-social. A revolução na área da geografia ocorrida na 

década de 60/70 introduziu novas formas de análise, tendo os modelos espaciais e as técnicas 

estatísticas, contribuído para a descoberta dos padrões das paisagens do passado
16

.  

Geógrafos, biólogos, etnólogos, ecologistas, os defensores da vida selvagem e arquitectos 

paisagistas debatem pontos de vista e adquirem conhecimentos essenciais à formulação integrada de 

um melhor planeamento. Desde a década de 80, os estudos nesta área têm crescido e evoluído de 

forma substancial. 

“A landscape is like a roof composed of tiles. Every tile is posed on the margin of a precedent. Often the evolution 

of culture decouples patterns from processes, exposing the landscape to an apparent novelty. Like allow water to 

flow, at the same time the landscape tiles allow the landscape processes to move forward”
17

. 

 

1.2 O TEMPO NO LIMIAR DE EVOLUÇÃO DA PAISAGEM 

 

“Tal como o espaço real ou imaginado, também o tempo desempenha um papel crucial na 

ancoragem das identidades”
18

. 

O tempo determina o valor da paisagem, e indirectamente condiciona a sua raridade. A antiguidade 

dos elementos e a acção do Homem determina o desenvolvimento e a diversidade da mesma. 

 

 

 

                                                             
15 Ver glossário p.84 
16 Referente a Dodgshon (1987) citado por WHYTE, Ian D., Landscape and History since 1500, 1ª ed. London – UK, Reartion 

Books, 2002, ISBN: 1-86189-138-5, [S./vol.]. 
17 In FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, 

ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11, p.27 
18

 In Giddens (1990) citado por PERALTA, Elsa, A memória do mar – Património, tradição e (re) imaginação identitária na 

contemporaneidade, 1ª ed. Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2008, ISBN: 978-989-646-002-0, [S./vol.], 
p.23 
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1.2.1 A renovação das gerações e o conceito de cultura 

“We can study the genetic evolution of primates and other mammals; and we can study the further cultural 

development of humanity; but never again will we encounter the intensity of co-evaluation between biology and 

culture which gave rise to modern humans (…) successive hominid species emerged in the context of 

contemporary collateral lineages. Each side influenced the other, by its very existence”
19

. 

Os hominídeos constituíram nas suas rotinas vitais pela sobrevivência, o que se denomina ‘landscape 

of habit’
20

, e que designa uma determinada estrutura comum ao comportamento dos indivíduos na 

linha espaço-tempo, passado - presente, conjugando a sua subsistência e o seu comportamento 

social.  

A cultura, na sua relação com a sociedade, é a procura por um sistema de valores, de ideias que 

perduram, no tempo e no espaço. 

A interrogação sobre a forma como os povos classificam e atribuem significado ao mundo que os 

rodeia foi já criticada, percebendo-se que por todo o lado o Homem pode ser considerado, apesar das 

suas diferenças e características próprias, idêntico, porque as instituições sociais organizam-se 

aproximadamente segundo os mesmos critérios
21

. “As relações sociais são a matéria-prima a partir 

da qual se constroem os modelos constituintes da estrutura social, enquanto a estrutura social não 

pode, em caso algum, ser reduzida ao conjunto das relações sociais descritas para uma dada 

sociedade”
22

. 

Partindo da noção que uma “sociedade” é composta de indivíduos, com uma relação de proximidade 

e cooperação entre si, que não se manifesta de forma igual com os que dela não fazem parte, e que 

têm um determinado objectivo, então “cultura” “ (...) diz respeito aos diferentes modos de vida de tal 

sociedade”. 

“A cultura tinha sido concebida durante a Idade Média como acumulação de saber e formas de saber, 

referida a um arquétipo eterno, que se deslocava no tempo e no espaço”
23

. Quando a transmissão da 

cultura se realizava com base em relações directas, a observação e a imitação, era apercebida pelos 

indivíduos num sentido de continuidade, com relação entre passado e futuro
24

. 

Kluckhohn (1972) afirma que na cultura estão representadas as vivências de um povo, e aquilo que 

cada elemento adquire em herança social. Ser Homem significa ter cultura, ainda que esta cultura 

possa ser geral, ou específica, é pelas acções diversas do Homem que pode ser transmitida, em 

oposição à ‘herança orgânica’. 

Com os Descobrimentos, a cultura enalteceu-se e faz-se o corte com o conceito de acumulação de 

saber, associando-se a noção de produto histórico, cujos constituintes não são de forma alguma 

estáticos. 

                                                             
19 In SLACK, Paul, WARD, Ryk, The peopling of Britain: the shaping of a human landscape, 1ª ed. Oxford University Press inc - 

New York – EUA, The Linacre Lectures, 2002, [S./vol.], p.69 
20 Referente a Gamble (1999), Gosden (1994)

 20
, Slack e Ward (2002) in SLACK, Paul, WARD, Ryk, The peopling of Britain: the 

shaping of a human landscape, 1ª ed. Oxford University Press inc - New York – EUA, The Linacre Lectures, 2002, [S./vol.]. 
21 Referente a STRAUSS, Claude Lévi, “Raça e História”, Lisboa, Editorial Presença, [S./vol., S./nº.] (1952). 
22

Idem Ibidem, p.124 
23 In DIAS, J. S. Da Silva, “Os Descobrimentos e a problemática Cultural do século XVI”, Seminário da Cultura Portuguesa, 

Universidade de Coimbra, [s.nº.] (1973), p.219 
24 Referente a Jackson (1994) in CLAVAL, Paul, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the 

cultural landscape, 1ªed. School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and 
Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, [S./vol.]. 
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A evolução do conceito de cultura avança até ao momento presente e, também as diferenças 

existentes entre o que se designa de cultura histórica ou vernacular e o que se entende por cultura 

contemporânea e/ou política
25

. 

Tal como o ar que respiramos e que não conseguimos observar, também a cultura não poderá ser 

vista directamente, reside na memória de cada Homem, nos livros e outros objectos que se mantêm 

“vivos” para o futuro. 

Cada cultura “recolhe” do passado, como uma peneira, aquilo que depois de alterado e com 

significados também eles alterados, persiste no presente. A cultura, “ (...) é como uma mapa (...) 

Quando um mapa é exacto e se sabe interpretá-lo, não se ficará perdido; se conhecermos uma 

cultura, saberemos o caminho a seguir na vida de uma sociedade”
26

. 

Não se pode considerar o estudo de cada ser humano a partir do zero, uma vez que isso seria 

eliminar todas as suas características mais intrínsecas, aquelas que além do seu organismo 

constituem a base do seu “habitat”, os seus hábitos. 

A estrutura de um sistema cultural é criada, marcada e construída por cada indivíduo. O que forma a 

cultura depende dos comportamentos colectivos que são sustentados por padrões viáveis de vida nos 

ecossistemas. “Cultures must be thinkable and learnable as well as livable.”
27

 

Destacam-se sete princípios para a cultura, bases do método de pesquisa e trabalho
28

: 

1. Plenitude (implica a estrutura intelectual, filosófica e criativa com que os planeadores operam 

em respeito pela diversidade, multiplicidade e hibridismo); 

2. Conectividade (ligação entre o pensamento racional e sentimental, permitindo mais do que um 

uso solitário da racionalidade e tendo em consideração o conhecimento informativo, 

tecnológico e ecológico); 

3. Diversidade (engloba o respeito pela etnicidade, religião, sexo, idade, entre outros) (Whyte 

(2002)); 

4. Reflexividade (a capacidade de cada indivíduo examinar as suas práticas e poder alterá-las); 

5. Criatividade (a capacidade de obter novas soluções e percepções, como base da inovação); 

6. Pensamento crítico (implica o respeito por atitudes e comportamentos e engloba a aptidão e 

motivação de cada indivíduo para avaliar a informação de forma imparcial); 

7. Sustentabilidade (a procura pela gestão de recursos e tentativa de transmissão dos mesmos 

entre gerações). 

Segundo o mesmo autor, a cultura é composta de três elementos: o modo de vida das sociedades; a 

história e o património imaterial; e por fim o património material e as paisagens culturais. Acrescenta 

ainda, a ‘culturização’, um conceito recente, como uma ferramenta normativa de gestão. 

A culturização é fundada em três princípios básicos que devem sempre coexistir:  

                                                             
25 Idem Ibidem 
26 In KLUCKHOHN, Clyde, “Antropologia – Um Espelho para o Homem” (tradução de Neil R. Da Silva), Belo Horizonte, Editora 

Itatiaia Limitada. [S./vol., S./nº.] (1972), p.39 
27

 In KEASING, Roger M., “Theories of Culture, Annual Review of Anthropology”, Publicação Annual Reviews, Vol. 3, [s./nº], 

(1974), p.86 
28 Referente a YOUNG, Greg, Reshaping planning with culture, 1ªed. England, Ashgate Publishing Limited, 2008, ISBN: 978-0-

7546-7077-3, [S./vol.] 
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1. Cultural literacy: “The capacity to identify, develop and utilize culture in its tangible and 

intangible forms on contemporary and historical manifestations”; 

2. Ethical literacy: “Ethics includes perspectives, principles and guidelines that assist us in 

articulating knowledge and wisdom in the face of the information explosion and in developing an 

active capacity for moral engagement”; 

3. Strategic literacy: “Essential for developing and deploying culturised planning in the approach 

proposed here and this encompasses the strategic capability to introduce an appropriate 

planning concept approach or technique, as required”. 

 

Tabela 1: The Culturised System for Planning in detail, in YOUNG, Greg, Reshaping planning with culture, 1ªed. England, 

Ashgate Publishing Limited, 2008, ISBN: 978-0-7546-7077-3, [S./vol.], p.92 

 

“Conceiving culture as an ideational subsystem within as vastly complex system, biological, social and 

symbolic, and grounding our abstract models in the concrete particularities of human social life, should 

make possible a continuing dialectic that yields deepening understanding”
29

. 

Nesta abrangência inclui-se também a religião. 

Cada comunidade nas suas relações com os que a rodeiam, venera e espera protecção especial de 

patronos ou santos tutelares, aos quais se devem muitos feitos e os quais representam algo único, 

característica sua. “ (...) A pequena comunidade é o locus antológico da tradição, da permanência, de 

raiz individual e partilhada, da especificidade e identidade pessoal - colectiva”
30

. 

As diferentes construções e conjuntos de crenças que as sociedades adquirem como colectivos e que 

servem como forma de estas se reverem e comportarem são designadas de construções sagradas, e 

estão intimamente relacionadas com as várias religiões. 

                                                             
29

 In KEASING, Roger M., “Theories of Culture, Annual Review of Anthropology”, Publicação Annual Reviews, Vol. 3, [s./nº], 

(1974), p.94 
30

 In MOREIRA, Carlos Diogo, “Identidade e diferença – os desafios do pluralismo cultural”, Universidade Técnica de Lisboa 

(ISCSP), Lisboa, [S./Vol., S./nº.] (1996), p.20 

 

 

Principles  

for culture 

Plenitude, Connectivity, 

 Diversity, Reflexivity, Creativity,  

Critical Thinking, Sustainability  

 

Literacy Trio 

Cultural         Ethical Strategical 

 

 

Research Method 

Coherent Culture   Integrated Research 

Geography and the environment Cultural Research 

History and intangible Heritage  Cutltural Collaboration 

Society and Ways-of-life  Cultural interpretation 
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A religião define-se assim como o conjunto de crenças e práticas (os ritos) que são relativos a certos 

sentimentos manifestados perante o indivíduo e partilhadas por uma comunidade de crentes a agir 

segundo uma lei divina, com o objectivo de serem salvos e libertos e em determinados casos atingir a 

perfeição. 

Ainda que nem todos sigam a mesma linha padrão, e existindo actualmente muitas religiões e 

crenças a elas associadas, estas assentam num código condutor que auxilia o bom funcionamento da 

sociedade. Compreendem conceitos como a justiça, a compensação, e a tentativa de o Homem se 

ligar às origens. 

Pode dizer-se que a religião se situa na fronteira “ténue” entre o sagrado e o profano. O sagrado 

corresponde a uma realidade perfeita, divina e causa nos homens sentimentos de respeito, medo e 

reprimenda. As crenças são uma representação do sagrado e não tocam o domínio da razão. O 

profano associa-se ao domínio do vulgar, do banal, e identifica-se com o mundo actual.  

Dentro das diversas religiões, o Cristianismo evidencia-se pelo conceito de salvação. Predomina a 

penitência, e procura-se difundir o amor pelo próximo, seguindo o exemplo de Cristo. 

A entrega a este ideal de vida, associada a um percurso demarcado com o qual o Homem se 

identifica, é expressa publicamente nas peregrinações. Este tipo de práticas está também presente 

no Islão, no Hinduísmo e no Budismo, ainda que com intensidades diferentes. 
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CAPÍTULO II. A IDENTIDADE INDIVIDUAL E COLECTIVA: IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

“(…) like all mothers, Mother Earth is the ultimate giver. She reveals her beauty in countless variations, from 

wetlands and meadows to rais forests and deserts (…) So just as each generation makes its mark on the land, 

the land inevitably makes its marks on us. (…) this is the Indian thinking”
31

. 

 

O Homem ao observar o que o rodeia, modifica o que vê, mas é também modificado pelo que 

observa. Ainda que as proporções em que ambos se alteram possam ser diferentes, mostra-se a 

“recusa da opacidade natural, do ser coisa”
32

. Nesta partilha convergem o singular e o plural. 

 

2.1.  AS VIVÊNCIAS DA COMUNIDADE NA PAISAGEM 

 

“As comunidades humanas, desde os pequenos grupos aos Estados-Nação, sempre dependeram da 

memória para assinalar e fortalecer o seu sentimento de pertença a um espaço simbólico e para 

conferir o seu sentido de continuidade ao longo do tempo”
33

. 

Surge a questão: “What is memory?” 

“It’s not a simple question. In neurophysiology, memory is the storage of the past information that can be retrieved 

when a signal is sent to memory blocks. Memory is fundamental for our live because it links together processes 

and allows one to use past experience in a new condition. Memory to our brain is like soil to plants. The memory 

of the landscape resides in our culture and is accumulated in the physical world”
34

. Nem sempre se pode 

aceder a todos os tipos de memória de forma explícita. Daí a necessidade de criar processos de 

reconhecimento e interpretação da informação. 

A memória abarca a história como narração dos factos do passado, criando o conceito de ‘memória 

histórica’. 

“(…) (historical) memories are visual-factual rather than sensual-emotional. I could recount them here 

and now and still be able to listen to music in background. These are the memories of mine that I 

regard as commonly processed, as elements of a collected memory”
35

.  

Estes dois tipos de memória (a histórica e a sensorial) estão envolvidos na organização da paisagem. 

“(...) Halbwachs (1992) and Nora (1989) (...) both argue that memory is collective, plural and yet also 

individual. (…) the distinction here is between memory as directly experienced on the one hand, and 

                                                             
31 In SPRUCE, Duane B., THRASHER, Tanya, The land has memory, 1ª ed. U.S.A, Smithsonian Institution, 2008, ISBN: 978-

8078-3264-6, [S./vol.], p.11 
32 In STRAUSS, Claude Lévi, “Raça e História”, Lisboa, Editorial Presença, [S./vol., S./nº.] (1952), p.139 
33

 In PERALTA, Elsa, A memória do mar – Património, tradição e (re) imaginação identitária na contemporaneidade, 1ª ed. 

Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2008, ISBN: 978-989-646-002-0, [S./vol.], p.23 
34 In FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, 

ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11, p.26 
35 In O’KEEFE, Tadhg, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the cultural landscape, 1ªed. School 

of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-
0, [S./vol.], p.05 
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memory as indirectly stimulated and mediated through wider agencies and ideologies (Coser (1992))”
36

. 

Como lacuna nos autores anteriores, transparece a ausência das memórias primitivas e efémeras
37

. 

Farina (2010) partilha desta noção ao afirmar que só uma parte dos elementos sobrevive no processo 

da memória (“witness memory”). Basu (1997) acrescenta ainda que as histórias contadas criam não 

apenas um sentimento de identidade e identificação, mas constroem a identidade. Daí, a importância 

de quem vive o espaço e tem memórias reais do mesmo, experienciadas ou transmitidas entre 

gerações, corroboradas muitas vezes por manuscritos ou legados fotográficos. 

Aponta-se assim a memória individual, enquanto suporte fundamental para manter as identidades 

particulares
38

.  

Outros autores propõem uma distinta análise das tipologias que se podem aplicar à memória. Assim 

destacam-se três tipos de memória: geológica, climática e antropogénica
39

. Esta última contempla as 

acções do Homem no passado que marcaram as paisagens contemporâneas e cujas implicações 

continuam a afectar o seu sistema de funcionamento.  

A paisagem é a demarcação das vivências humanas no solo e no espaço em que se movem 

diariamente. É na paisagem que se encontra a mensagem a decifrar, ou seja, a memória
40

.  

Desde há algum tempo, muitas das vilas e cidades do nosso país, procuram dentro de determinados 

contextos mostrar o que têm de melhor, como detentoras de algo significativo e importante, 

“procurando no passado os motivos para a construção de uma retórica de diferenciação”
41

. 

Pode dizer-se nesse caso que estas comunidades se moviam numa lógica de “ (re) imaginação 

cultural”, na qual o processo se medeia com base em registos de “regresso ao passado”, mas é 

também simultaneamente direccionado para o futuro, constituindo a memória e a estrutura de 

atribuição de significados de uma cultura. 

A memória pode estar implícita no património reminiscente ou também nos memoriais construídos 

pelo Homem. Em locais onde decorreram batalhas importantes, o importante para o Homem é o 

recordar dos elementos passados, como é exemplo o caso da Batalha do Bussaco (1810). 

Apresenta-se ainda uma noção que não se explorou anteriormente neste desenvolvimento de ideias - 

a memória contemporânea - provisória, consequência dos fluxos culturais e da celeridade com que os 

tempos se têm transformado. O que resta da memória, são apenas ‘resíduos’ na sociedade 

contemporânea
42

. Por isso se coloca a pertinente questão: viveremos nós numa época em que está 

iminente uma crise de memória e consequentemente uma crise de identidade? 

                                                             
36 Autores referidos por ROBERTSON, Iain, HALL, Tim, in Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on 

the cultural landscape, 1ªed. School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and 
Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, [S./vol.], p.21 
37 Referente a Savage (1997) in Idem Ibidem 
38 Referente a Bellah (1985) e Wallerstein (1991) in Idem Ibidem 
39 Referente a Brierley (2010) in Idem Ibidem 
40 Referente a Relph (1979) in MARANDOLA, Hugo Leonardo, Paisagem e memória: o lugar – Parque Estadual Mata dos 

Godoy, Tese de fim de curso, Londrina – PR, Universidade Estadual de Londrina, Dezembro 2009, [S./vol.], 2009 
41 In PERALTA, Elsa, A memória do mar – Património, tradição e (re) imaginação identitária na contemporaneidade, 1ª ed. 

Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2008, ISBN: 978-989-646-002-0, [S./vol.], p.21 
42

 Referente a Nora (2007) in O’KEEFE, Tadhg, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the cultural 

landscape, 1ªed. School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, 
ISBN: 978-0-7546-4008-0, [S./vol.]. 
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A actual dependência das novas tecnologias e a dinâmica dos mercados acarretam a 

homogeneização das paisagens, que perdem o seu carácter único.  

 

2.1.1. Relações e percepções de uma Paisagem pelas diferentes comunidades locais 

A paisagem inscreve-se no domínio temporal numa “assymmetric window”, em que a abertura 

correspondente ao passado (a da memória) está em oposição à “narrow window” que nos revela o 

futuro
43

. 

Esquema 1: Processes of the present day need a tail from the past and a head in the future. This requires memory and 

prediction that delimits a temporal window, in FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social 

systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11, p.27 

 

A Convenção Europeia da Paisagem sugere a apreensão da Paisagem como o elemento integrador 

do património natural e cultural que de uma forma marcante contribui para a construção da cultura e 

identidade locais europeias. 

A forma como as paisagens se constituem nas suas diversas layers e camadas estratigráficas, 

permite apreender e aprender muito das técnicas tradicionais usadas pelo Homem através dos 

séculos
44

. 

Na relação entre cultura e paisagem, a paisagem pode ser considerada a matriz de cultura, e 

simultaneamente compõe-se como a conjugação das marcas legadas pela cultura na mesma
45

. 

Para cada indivíduo, além do conjunto de camadas que constituem as layers da paisagem, esta é 

obra da mente, é composta de recordações e posteriormente lugar de ‘repouso para os sentidos’
46

. 

De uma forma global, “(...) people living in a community share a common culture more strongly then we 

believe. The cultural landscape is an example of societal-based landscape (SBL). It is a landscape created by 

social mechanisms (by fixed rules) that in twain as been created by a long story of individual interactions shared 

inside human communities. The cultural landscape differs from the present-time landscape that is produced 

mainly by economic constraints with little social feedback”
47

.  

As paisagens culturais são uma espécie de moldura através da qual se apercebe de um passado, 

numa paisagem natural, onde se desenrola a cultura que se adquire enquanto comunidade. 

                                                             
43 Referente a FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, 

Springer, 2010, ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11 
44 Referente a WHYTE, Ian D., Landscape and History since 1500, 1ª ed. London – UK, Reartion Books, 2002, ISBN: 1-86189-

138-5, [S./vol.]. 
45 Referente a CLAVAL, Paul, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the cultural landscape, 1ªed. 

School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-
7546-4008-0, [S./vol.] 
46

 Referente a SCHAMA, Simon, Paisagem e Memória (tradução de Hildegard Feist), 1ªed. São Paulo, Companhia das Letras 

– Schwarcz Ltda, 1996, ISBN: 85-7164-538-8, [S./vol.]. 
47 In FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, 

ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11, p.123 
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O estudo da paisagem tem sido influenciado pelo pensamento científico, de modo que podem 

distinguir-se duas metodologias de abordagem
48

: 

 Historical/Man – sobretudo caracterizada por estudos históricos, com ênfase no papel do 

Homem, mas sem potencial interesse nos padrões da paisagem; 

 Ecological/Nature – vocacionadas acima de tudo para o estudo dos ecossistemas na 

paisagem. 

A concepção de paisagem ‘reformula’ e enriquece as ideias de espaço, comunidade, identidade e 

pertença, bastante marcadas pela experiência histórica de cada indivíduo, tendo a paisagem um 

papel na construção da identidade local pelas suas componentes intrínsecas, emotiva e perceptiva
49

. 

Numa perspectiva histórica, a arqueologia procura um planeamento e gestão do património mais 

adequado, com interpretação dos impactos políticos e significados emocionais na forma como as 

populações se organizam na paisagem.  

As formas criadas são produto de processos relativos ao indivíduo, bem como condicionadas pela 

comunidade, enquanto reunião de um conjunto de indivíduos
50

.  

Pode-se viver em várias regiões, com diferentes modos de vida, singulares e próprios de cada 

indivíduo. Porém, se partilhamos um mesmo ideal, coerente para um determinado grupo, a nossa 

forma de agir, enquanto parte integrante, produzirá efeitos semelhantes no ambiente que nos rodeia 

(eco-field)
51

.  

A capacidade de subsistência e resistência do Mediterrâneo é fruto das relações pré-milenares entre 

o Homem e a Natureza, e não pode ser considerada como um efeito proveniente apenas das 

condições climáticas, do solo ou das interacções bióticas
52

. 

No mundo actual é difícil ter uma percepção ‘limpa’ da paisagem, sem imagens preconcebidas. O 

avanço das novas tecnologias permitiu tornar as paisagens de fotografias a preto e branco mais 

próximas e ‘reais’. Contudo, muita da nossa sensibilidade na forma de apreender a paisagem provém 

da época do Renascimento. 

Entre os factores da sociedade que valorizam o património estão: o aumento do tempo livre – o ócio, 

a maior taxa de escolarização, o aumento de mobilidade das pessoas, factores dinamizadores do 

bem-estar e de melhor qualidade de vida. 

Todavia, a paisagem é também terreno fértil para temas relacionados com conflitos de propriedades, 

e factor aliciante para os investidores que gerem o património cultural de acordo com o seu potencial 

económico. À capacidade de gerar riqueza a partir do capital cultural soma-se assim, na grande 

maioria dos casos, o capital físico, humano e natural. 

Indica-se ainda uma outra perspectiva: assumindo que dez indivíduos se colocam perante uma 

mesma paisagem, poderão contabilizar-se pelo menos dez formas diferentes de análise dos 

                                                             
48 Referente a AGNOLETTI; Mauro, The Conservation of Cultural Landscapes, 1ªed. United Kingdom, Cabi Head Office, 2006, 

ISBN: 978-1-84593-074-5, [S./vol.]. 
49 Referente a Saraiva (1999) in FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. 

New York, Springer, 2010, ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11. 
50

 Referente a (Ribeiro (1986)) in Idem Ibidem 
51 Idem Ibidem 
52 Referente a FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, 

Springer, 2010, ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11. 
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elementos existentes – a representação da natureza, os habitats, os artefactos, os sistemas, os 

problemas, a pertença, a ideologia, a história, o lugar e a estética
53

.  

Desta diversidade de relações e percepções, a CEP destaca a paisagem como elemento fundamental 

da qualidade de vida e parte importante da identidade das populações. A consolidação da sua 

identidade cultural requer políticas de protecção, gestão e de participação pública que conduzam à 

integração da Paisagem no Ordenamento do Território. 

 

2.1.2. “Believes and traditions” 

Cada lugar tem a sua própria história, é constituído por plantas, animais, rochas e novas estações do 

ano, que transportam consigo uma mensagem. Seguindo este pensamento, o povo indiano ainda 

realiza os costumes que os seus antecessores transmitiram, e dessa forma “the traditions and beliefs” 

mantêm-se vivos. E as nossas? Vivem entre nós ainda? O que recordamos dos nossos 

antepassados? Teremos realmente crenças que ainda sobrevivem, ou apenas lembranças sem 

significado? E destas o que passamos às gerações futuras?  

Os povos nativos possuem uma relação com a terra, como um artista com a paisagem, uma vez que 

ambos são inseparáveis da história e das crenças que passam. Viver na terra implica uma relação de 

dualidade e reciprocidade: é preciso saber dar para receber, e o Homem é apenas um administrador, 

não é o proprietário. 

As sociedades, além das suas religiões, são possuidoras de diversos mitos e rituais, de carácter 

religioso ou até mesmo profano. 

A base dos mitos reside na concepção de várias noções. São um conjunto de histórias ou narrativas 

que permitem perceber com maior abrangência a noção de sociedade.  

No âmbito da antropologia estes revelam-se fundamentais, uma vez que fundamentam a origem dos 

povos, da cultura e do mundo, ajudando ainda a compreender as diversas culturas.  

Os rituais são um conjunto de práticas simbólicas exteriorizadas pelos seus seguidores, repetidos no 

tempo, para que assim possam manter-se “vivos” e ser recordados. São fundamentais para o 

fortalecimento dos laços e da própria identidade e sentimento de pertença. 

A manutenção da identidade e estabilidade colectivas
54

 depende precisamente deste conjunto de 

rituais e símbolos
55

, que representam os valores nos quais o grupo se revê e recorda. Este tipo de 

narrativas históricas expressas pelos rituais e presentes em diversas representações simbólicas 

resultam na identidade, uma componente sem existência externa e indirectamente observável. 

 “The act of remembering (naming places where experiences have ‘taken place’), is an act of 

ritualisation. The practice of returning to a place, remembering a place, is practiced ritual and therefore 

in one sense makes place sacred in the shared memories of community”
56

. 

                                                             
53 Autor referido por WHYTE, Ian D., Landscape and History since 1500, 1ª ed. London – UK, Reartion Books, 2002, ISBN: 1-

86189-138-5, [S./vol.]. 
54 Referente a Durkheim (1912) in MOREIRA, Carlos Diogo, “Identidade e diferença – os desafios do pluralismo cultural”, 

Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP), Lisboa, [S./Vol., S./nº.] (1996), p. 20-36. 
55 Ver glossário p.84 
56 In STEWART, Pamela J., STRATHERN, Andrew, Landscape, memory and history – Anthropological perspectives, 1ª ed. 

USA, Pluto Press, 2003, ISBN:0-7453-1966-1, [S./vol.], p.73 
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Dentro das práticas que o Homem foi desenvolvendo ao longo dos tempos, o carácter sagrado da 

natureza foi, marcadamente, um dos elementos característicos presentes. O Homem percebeu na 

Natureza uma fonte de recursos e adoptou uma postura de respeito e partilha, que se foi revelando 

nos seus hábitos de vida. 

Com a modernização, adquirida por todas as comunidades, em maior ou menor grau, muitas vezes o 

conceito de tradição é deixado de parte, e as novas tecnologias sobrepõem-se às antigas crenças e 

valores da sociedade. “A definição de identidade numa dada etapa de modernização exige, 

frequentemente, cultivar a tradição”
57

. A contemporaneidade e o desenvolvimento dos processos 

culturais, sociais e económicos, embora mantendo a extensão vivencial da memória, trouxe uma 

certa dose de “artefactualização”
58

, e os limites temporais, bem como a experiência do espaço foram 

sendo colocados em segundo plano, trazendo para primeiro plano a capacidade de articulação entre 

passado, presente e futuro.  

As memórias e formas de identidade estão albergadas na paisagem que é também produto de 

relações, onde o Homem está sempre presente de forma implícita ou explícita. “People live in places 

and communities; they also find a wider field of life and imagination in the landscape that places and 

communities inhabit”
59

. 

Quando se refere a paisagem nas suas componentes, referem-se também os aspectos relacionados 

com os ecossistemas, que são o princípio da mecânica existente na paisagem. Embora os conceitos 

indianos acerca do sol, dos insectos que polinizam as plantas, dos ciclos sazonais, dos frutos das 

árvores, sejam bastante primitivos e ligados a uma filosofia de vida transmitida ao longo de séculos, 

quando se menciona a paisagem alude-se pois a todos estes elementos em conjunto e interacção, 

incluindo o Homem, e a forma como os mecanismos se processam são os mesmos. A mecânica da 

paisagem não requer de nós um princípio nativo, mas sim um princípio de responsabilidade, 

enquanto indivíduos, e maior enquanto membros de uma comunidade. 

Relativamente às experiências que se adquirem das paisagens, como são o caso característico das 

peregrinações aos sacromontes refere-se o seguinte: “ (...) such an experience of the landscape cannot be 

achieved unless the visitors, amidst a throng of like – minded fellows, are attuned to a particular religious culture, 

its beliefs, and its practices. In turn, this contributes to the development of their faith and strengthens their 

collective identity”
60

. 

A criação desses lugares de peregrinação promove “caminhos” que comandam as emoções dos 

visitantes e enfatizam a credibilidade da mensagem bíblica divulgada. 

  

                                                             
57 In MOREIRA, Carlos Diogo, “Identidade e diferença – os desafios do pluralismo cultural”, Universidade Técnica de Lisboa 

(ISCSP), Lisboa, [S./Vol., S./nº.] (1996), p.31 
58 Ver glossário p.84 
59

 In STEWART, Pamela J., STRATHERN, Andrew, Landscape, memory and history – Anthropological perspectives, 1ª ed. 

USA, Pluto Press, 2003, ISBN:0-7453-1966-1, [S./vol.], p.236 
60 In CONAN, Michel [et al], Landscape Design and the Experience of Motion, 1ª ed. Washington DC, Dunbarton Oaks 

Research Library and Collection, 2003, ISBN: 0-88402-293-5, [S./vol.], p.304 
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2.1.3. Paisagens individuais e/ou colectivas? 

“By the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century, people generally participated 

in two main levels of identities: the local one, learnt through the living memory of vernacular cultures, 

and the national one, produced by history and taught through the school system”
61

. 

Com a crescente evolução e interesse dado à cultura, seja a nível nacional, regional ou local, 

procura-se na tradição e nas formas religiosas ou costumes do passado, “as raízes da identidade e 

personalidade colectiva”
62

. 

Uma das reflexões acerca da identidade conjuga dois elementos principais ligados entre si - a 

memória e a noção de espaço. “Together these occupy a conceptual space analogous to that which 

community once held in the social anthropology of some societies”
63

. 

Num mundo em constante mudança e com grandes fluxos, a memória tem papel significante na 

formação da identidade individual e na própria identidade do local, assim como é relevante para a 

preservação e representação do património
64

. 

Ao partilhar as decisões de uma determinada entidade organizada, por vezes o indivíduo deixa de 

parte a sua identidade individual, e a forma de perceber os processos torna-se característica da 

sociedade em que se insere
65

. 

Pode desta forma subdividir a identidade individual em duas tipologias
66

:  

 Defense identity: “reactive as local arts, history, and traditions are reinforced for the protection 

of heritage from globalization and other threats”; 

 Project identity: “goes behind local place (…) intangible heritage is transported from one place 

to another without losing all semblances of authenticity”. 

A diferenciação entre identidade individual e colectiva não é fácil de estabelecer, uma vez que ambos 

os conceitos englobam atitudes, valores, tradições, património e mitos. 

Ao conceito de identidade liga-se o sentimento que cada lugar provoca no indivíduo, relacionado com 

a experiência e cultura que esse lugar transporta.  

“The sense of place is a composite blend of spiritual, affective, and cultural landmarks that have been 

fixed in the individual or societal memory by an educational process”
67

. 

Para cada indivíduo existe uma paisagem específica. No entanto, no sentido colectivo, essa 

paisagem influencia e é influenciada pelo seu comportamento.  

                                                             
61 In CLAVAL, Paul, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the cultural landscape, 1ªed. School of 

Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, 
[S./vol.], p.86 
62 Referente a Giddens (2002) in MOREIRA, Carlos Diogo, “Identidade e diferença – os desafios do pluralismo cultural”, 

Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP), Lisboa, [S./Vol., S./nº.] (1996), p.28 
63 In STEWART, Pamela J., STRATHERN, Andrew, Landscape, memory and history – Anthropological perspectives, 1ª ed. 

USA, Pluto Press, 2003, ISBN:0-7453-1966-1, [S./vol.], p.02 
64  Autor referido por  MOORE, Niamh, WHELAN, Yvonne [et al], Heritage, memory and the politics of identity – New 

perspectives on the cultural landscape, 1ªed. School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing 
Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, [S./vol.]. 
65 Referente a Fairclough (1999) in WHYTE, Ian D., Landscape and History since 1500, 1ª ed. London – UK, Reartion Books, 

2002, ISBN: 1-86189-138-5, [S./vol.]. 
66 Referente a Castels (2000) e Gonzalez (2008) in TIMOTHY, Dallen J., NYAUPANE, Gyan P., Cultural heritage and Tourism 

in the developing World – A Regional Perspective, 1ªed. USA e Canada, Routledge, 2009, ISBN: 978-0-203-87775-3, [S./vol.]. 
67 In FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, 

ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11, p.150 
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A experiência de cada indivíduo enquanto elemento singular, surge pela sua exposição aos vários 

modos de dispersão da cultura e pela forma como este a recebe e/ou a interioriza. 

Há a ressalvar um ponto importante no processo de preservação e recuperação dos elementos do 

passado - se com a evolução e o deflagrar do tempo muitos elementos sofrem erosão, outros são 

reestruturados e preservados
68

. Não resulta este processo numa selecção da própria memória? E 

sendo esta memória condicionada por factores naturais e humanos, de que forma se considera uma 

selecção mais ou menos natural? 

 

2.2. O VALOR SIMBÓLICO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

 

“Symbolic landscapes are not a partitioned ideality from the material landscape, but an interwined 

physiognomy expressive of existential life”
69

. 

Muitos dos habitantes de um dado local desejam conhecer as histórias dos seus reis e rainhas, dos 

monges de tempos medievais, a origem das suas vias romanas e túneis e tantas outras curiosidades 

inerentes ao ser humano, que estão patentes de alguma forma nos diversos elementos patrimoniais 

da paisagem. 

O desejo de conhecimento começa nas simples lendas e narrativas e avança para a procura de 

significado na localização dos elementos distribuídos e nos seus pormenores de funcionamento, 

tantas vezes banalizados. 

As lendas, as narrativas, as músicas, ou rituais constituem uma forma de recordar e reconstituir o 

passado. No conceito de ‘memória colectiva’, estes permitem reconstituir, mais do que preservar, o 

passado
70

. A paisagem constitui-se elemento importante enquanto factor de reunião dos elementos 

referidos e lugar onde se encontra a identidade
71

. 

Os textos ou citações que descrevem a paisagem contêm frequentemente hipérboles, fantasias ou 

projecções. Pela escrita, as palavras adquirem valor, no entanto as imagens possuem maior efeito, 

uma vez que não estão sujeitas à mesma quantidade de julgamentos de veracidade. 

“(…) images (…) although they are among the source documents most commonly employed by 

landscape historians, such images seldom portray the accurate appearance of sites”
72

. 

As narrativas surgem desde tempos antigos e mostram relações em que: “Ancient mnemonics (...) 

understand the mental process of remembering as analogous to the physical return in space”
73

.  

                                                             
68 BRIERLEY, Gary J., Landscape memory: the imprint of the past on contemporary landscape forms and processes, School of 

Geography, Geology and Environmental Science, University of Auckland, New Zealand, Journal Compilation, Royal 
Geographical Society, Vol. 42, nº1, (2010). 
69  In BACKHAUS, Gary, MURUNGI, John, Symbolic Landscapes, 1ªed. USA, Springer, 2009, ISBN: 978-1-4020-8703-5, 

[S./vol.], p.25 
70 Referente a Halbwachs (1992) in TAYLOR, Ken, “Reading between the lines: understanding cultural landscapes and their 

projection, Heritage under glass”, National Trust of Australia, [S./vol., S./nº.], (2004). 
71 Referente a Relph (1976) in Idem Ibidem 
72 In TREIB, Marc, DANIELS, Stephan [et al], Representing landscape architecture, 1ª ed. New York, Taylor and Francis, 2008, 

ISBN: 978-0-203-41281-7, [S./vol.], p. 23 
73

Referente a Backhaus e Murungi (2009) in BACKHAUS, Gary, MURUNGI, John, Symbolic Landscapes, 1ªed. USA, Springer, 

2009, ISBN: 978-1-4020-8703-5, [S./vol.], p.331 
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O filósofo Krämer é mencionado por inúmeros autores que reconhecem que a escrita representa um 

papel importante na memória da paisagem, e é mais do que uma simples réplica do discurso falado 

ou tradução de palavras. 

O espaço da memória, da escrita, das narrativas, e das experiências contém significados que só 

podem ser revelados tendo em conta o seu contexto na paisagem. 

A literatura como uma representação da paisagem, e sendo esta inerente a uma região, é marcada 

pelos elementos que a compõem: os seus costumes e a sua cultura. O ‘romance’ desempenha o 

papel de transpor a paisagem real, enquanto objecto de visita, fotografia e mapeamento (gravura 3) 

para um ‘país, ou espaço’ literário
74

. 

Por outro lado, a pintura (gravura 4) é o resultado da percepção do espaço pelo autor, na sua relação 

com a paisagem e de acordo com as habilidades que possui. 

Os mapas representam a forma técnica de ler a paisagem como um documento cultural, no espaço e 

no tempo. 

A paisagem em todo o seu património tem sofrido várias reinvenções ao longo dos tempos, e do seu 

significado social e funções primárias, restam muito pouco
75

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. A re-invenção do Património 

Muito do que era antes designado “história ou tradição” é actualmente designado património. 

O património é “uma recriação da história, sustentando uma mitologia (Katriel (1999)) que emana visões 

essencialistas do passado e neutraliza as contingências históricas, disseminando e reproduzindo acepções sobre 

o que é essencial para a identidade ou marginal (Karp (1992)), e mediando a relação que os indivíduos têm com o 

passado”
76

. 

A evolução do objecto patrimonial inclui diferentes conceitos, começando com o de ‘elementos 

isolados’ (monumentos), associando-se depois em ‘conjuntos’, alargando-se em ‘centros históricos’, 

com extensão posterior aos ‘jardins’, expandindo-se às ‘paisagens’ e recentemente contempla os 

‘elementos de identidade das comunidades’.  

                                                             
74 Idem Ibidem 
75

 Referente a Hobsbawn e Ranger (1983) in FORTUNA, Carlos, Detraditionalization and tourism: old memories, new functions 

and the reconstruction of city images, Center of Social Studies, Faculty of Economics, University of Coimbra, [S./Vol.], nº 127, 
(2008). 
76 In PERALTA, Elsa, A memória do mar – Património, tradição e (re) imaginação identitária na contemporaneidade, 1ª ed. 

Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2008, ISBN: 978-989-646-002-0, [S./vol.], p.96 

Gravura 4: Ex. Pintura de Paisagem de montanha 
Fonte:  

http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=151 

Gravura 3: Ex. Mapa da Península Ibérica séc. XVII 
Fonte:  

http://www.flickr.com/photos/bibliotecapublicaevora/5729270319/ 
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 Os registos nesta área remetem sobretudo para a época romana, embora na antiguidade surjam as 

primeiras ‘leis’ de protecção, que são de reduzida abrangência e eficácia. 

O termo monumento surge do latim monumentum e numa primeira abordagem significa ‘aquele que 

interpela a memória’. Como tal, poderia designar-se por monumento qualquer elemento criado por 

uma comunidade no sentido de recordar as suas origens, os bens, as técnicas, as tradições e/ou os 

cultos. O monumento coloca em evidência tempos vividos e memórias que persistem, tendo por isso, 

em si, uma função antropológica. 

A noção de património está vinculada à de herança, começando a adquirir relevância quando as 

crenças e proximidades à religião se revelaram as bases colectivas, de valores e vida social e 

política. 

Após o século XVII, o conceito de monumento passa a vigorar e a transmitir uma nova ideia: o poder, 

a grandeza e a beleza. Com o Renascimento, o monumento foca sobretudo o campo da estética 

devido ao surgimento das novas ‘memórias artificiais’
77

. Deste modo, fica de parte muito da sua 

relação com a memória associada ao carisma religioso de quem os edificava. 

No decorrer do século XIX, até à 1ª Guerra Mundial, a protecção ao património foi realizada um pouco 

por toda a Europa e foram criados organismos específicos. A legislação e protecção dos Monumentos 

Históricos tiveram o seu desenvolvimento crucial com a industrialização global. Cerca dos anos 20 do 

século XIX, surge o conceito de disciplina dos monumentos antigos, recuperando-se uma parte da 

noção de monumento histórico do século XV. 

O conceito monumento é divergente para grande parte dos autores.  

Data do século XIX a inclusão do termo Monumento Histórico
78

 nos dicionários, contudo é feita 

referência a este conceito séculos antes, por altura da Revolução Francesa
79

, e há autores que 

remetem mesmo a sua origem para Roma durante o século XV
80

. 

“In Central and Eastern Europe, where the existing states did not coincide with national groups, the 

heritage preserved was mainly that of people themselves”
81

. A partir de meados do século XIX, a 

noção de herança e património dispersou-se apenas dos elementos não materiais para os materiais, 

incorporando utensílios e artefactos, entre outros. 

O património é “ (…) um ‘signo’
82

 do passado, na medida em que ‘significa’, no seio de um contexto 

sociocultural determinado, o próprio passado. Mas sendo uma construção do presente, o objecto patrimonial é 

também um ‘símbolo’, ganhando novos significados que já não se relacionam intrinsecamente com a origem do 

objecto, mas antes com outras coisas e com outras ideias de uma forma arbitrária”
83

.  

                                                             
77 Ver glossário p.84 
78  Referente a CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 1ªed. Lisboa – Portugal, Edições 70 – Colecção Arte e 

Comunicação, Janeiro 2008, [S./vol.]. Ver glossário p.84 
79 Referente a Guizzot (1836) e Millin (1798) in CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 1ªed. Lisboa – Portugal, Edições 

70 – Colecção Arte e Comunicação, Janeiro 2008, [S./vol.]. 
80 Idem Ibidem 
81 In CLAVAL, Paul, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the cultural landscape, 1ªed. School of 

Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, 
[S./vol.], p.88 
82 Ver glossário p.84 
83 In PERALTA, Elsa, A memória do mar – Património, tradição e (re) imaginação identitária na contemporaneidade, 1ª ed. 

Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2008, ISBN: 978-989-646-002-0, [S./vol.], p.102 
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O Património Histórico
84

 é como um ‘fundo’ cujo destinatário são as comunidades, e cujas bases se 

revelam num conjunto de objectos com um passado comum. Este conceito abrange ainda a noção de 

que esse património deve ser revelador das sociedades que lhe estão intrinsecamente ligadas e com 

as questões primárias da sua existência. 

Actualmente, procura-se a valorização do património através da sua reutilização, para que este seja 

mais do que mera semelhança com o original. Contudo, reside nos elementos de carácter religioso, 

cultural e conventual, a dificuldade em concretizar essa valorização, uma vez que os utilizadores 

públicos se substituem muitas vezes pelos privados. 

A importância atribuída à reconstrução não deve subestimar a duração e autenticidade do património 

construído. Este não pode perder a sua linearidade no tempo, na história e na memória orgânica para 

o abstraccionismo das novas memórias artificiais. Destacam-se alguns factores que podem gerar 

perda de autenticidade, como por exemplo, a perda de conhecimento tradicional, a renovação dos 

centros urbanos e a construção de infra-estruturas, os excessos do turismo cultural e a 

descontextualização de espaços e elementos. 

O conceito de património foi-se modificando ao longo dos tempos, alargando-se à paisagem, em 

particular a muitas que anteriormente não possuíam significado colectivo. Por vezes, estas paisagens 

foram incluídas pela sua importância a nível de cada nação, como são casos da Suíça, Alemanha e 

Grã-Bretanha, entre vários outros exemplos. 

Em finais do século XIX, o conceito de monumento, enquanto elemento singular de valor artístico e 

histórico de determinada região é colocado de parte e cede lugar a adopção do termo bem cultural, 

aquele que tem relação com a história da civilização
85

. 

De uma forma gradual avançou-se para a noção de paisagem como outra perspectiva do património. 

“Every landscape is an accumulation, and its study may be undertaken as formal history, methodically defining 

the making of the landscape from the past to the present (…) And every landscape is a code, and its study may 

be undertaken as a deciphering meaning, of the cultural and social significance of ordinary but diagnostic 

features”
 86

. 

A progressão de pensamento nesta área conduz ao conceito de paisagem histórica, do qual se 

sublinha a definição do Comité internacional da IFLA para as Paisagens Históricas: “An historic 

landscape is an area, which has been a setting for an event or activity that is significant in human 

history”
87

. 

Esta evolução conceptual prossegue para a paisagem cultural. Os monumentos na sua essência são 

símbolos de continuidade, produtos tangíveis que moram no tempo como afirma Peralta (2008). 

Contudo, para que a identidade não pereça com a cessação da existência física destes, é necessário 

um conceito mais abrangente, o conceito de paisagem cultural. 

                                                             
84 Ver glossário p.84 
85 Referente a Teoria de los bienes culturales – Comissión Franceshini – Parlamento Italiano (1967), citado por AGUIRRE 

ARIAS, Beatriz, “Del concepto de bien histórico-artístico al de patrimonio cultural, DU&P – Diseño Urbano y Paisage”, Centro 
de Estudos Arquitectonicos, Urbanisticos y del Paisage, Universidad Central de Chile, Santiago Chile, Vol. 4, nº11, (2007). 
86

 In Meinig (1979) citado por BACKHAUS, Gary, MURUNGI, John, Symbolic Landscapes, 1ªed. USA, Springer, 2009, ISBN: 

978-1-4020-8703-5, [S./vol.], p.11 
87 In APAP – IFLA, Simpósio da Região Central de 1990 – “Turismo e Gestão da Paisagem” – Relatório Final – Proceedings, 

1ªed. Conferências realizadas no Porto, [S.n.], data das conferências 17 a 20 de Maio de 1990, [S./vol.], p.146/147 
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As paisagens culturais podem ser consideradas numa perspectiva em que a Natureza e o Homem na 

sua interacção procuram um equilíbrio, “ (…) cultural landscapes are both rich reservoirs of 

techniques for sustainable development, and useful models for the conservation of biodiversity”
88

. 

As paisagens culturais possuem, além das suas características locais próprias, elementos comuns 

entre a grande maioria, como são as muralhas, as fileiras de árvores, escarpas, avenidas ladeadas 

de árvores, árvores antigas pontuais, poços ou lagos, entre outros. 

“The obvious features of hedges, woods, buildings and fields are part of the way the landscape was used. Some 

aspects of the landscape have become specialized topics; buildings are the preserve of experts’ invernacular 

architecture and historic buildings, but we can use the results of their research to help us understand our local 

landscape”
89

. 

 

O conceito de património desenvolveu-se progressivamente, reinventando-se e perseverando da 

Antiguidade até aos nossos dias. Mas terão os monumentos da Antiguidade sido recuperados, 

reutilizados ou simplesmente esquecidos ou ‘reciclados’? Acerca destes, presencia-se muitas vezes o 

seguinte: “ (...) São, com uma mesma simplicidade desenvolta, desmantelados em bocados e 

fragmentos e reinseridos de seguida em novas construções (para as embelezar e decorar)”
90

. Em 

suma, é esta a utilidade em que se enquadra parte da nossa história. 

 

2.2.2. Interpretação dos elementos patrimoniais existentes na Paisagem 

É difícil imaginar os sistemas de funcionamento das paisagens primordiais. Com o surgimento das 

paisagens agrícolas, vieram também os primeiros utensílios com engenharia associada. Desde 4000 

a.C., o Homem desbravou grandes clareiras nas matas e criou monumentos memoriais associados à 

religião ou a outras cerimónias da comunidade. Com a chegada dos romanos novas formas de 

povoamento, actividades e funcionalidades foram introduzidas, como já foi referido no capítulo I.  

Nunca um local na paisagem provocou as mesmas sensações, assim a forma como o observador 

interpreta o espaço é diferente.  

Essa interpretação tem como estruturas
91

: 

1. Comunicação 

A grande maioria das vistas históricas existentes de paisagens foram elaboradas com o sentido de 

comunicar, mas por vezes as mesmas não transmitem fielmente os jardins ou elementos desse 

tempo a que respeitam; 

2. Recepção 

A recepção das imagens foi feita por alguém e num determinado contexto, tornando-se por vezes 

difícil para os historiadores descobrir a produção das mesmas. Tal dificuldade acentua-se no que diz 

                                                             
88 In ROBBERECHTS, Geert, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, 

[S./vol.], nº 28 (2010), p.44 
89 In ASTON, Michael, Interpreting the landscape – Landscape archaeology and local history, 1ª ed. London and New York, 

Routledge, Taylor and Francis Group, 2002, ISBN: 0-203-75036-5, [S./vol.], p.12 
90 In CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 1ªed. Lisboa – Portugal, Edições 70 – Colecção Arte e Comunicação, Janeiro 

2008, [S./vol.], p.41 
91 Referente a TREIB, Marc, DANIELS, Stephan et al, Representing landscape architecture, 1ª ed. New York, Taylor and 

Francis, 2008, ISBN: 978-0-203-41281-7, [S./vol.]. 
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respeito à análise de pinturas, ou outras obras de arte, uma vez que estas se desviam dos padrões 

habituais de crítica de quem analisa; 

3. Percepção 

A percepção é marcada pelo contexto histórico no qual o observador se insere, assim como pela 

identidade individual. Ao abrir os olhos concebe-se o acto de ver, mas observar significa muito mais, 

significa considerar com atenção, fazer uma maior selecção. 

Seleccionar percursos oferece um leque de elementos a visitar, mas também cria situações de 

imposição determinadas pelas características do espaço. Ao definir estes limites, pretende-se muitas 

vezes que o observador se localize no espaço. 

No caso da Mata Nacional do Buçaco, a ausência de elementos identificadores rapidamente significa 

várias possibilidades para o observador, contudo, significa também uma elevada probabilidade de se 

perder no espaço, demorando algum tempo a encontrar um ponto de referência. 

Em muitos jardins, a criação de caminhos é feita com o intuito de levar o observador a realizar 

determinados movimentos que, de uma forma artística se comparam a uma dança
92

. 

Os diferentes modos de interpretação e de vivência do espaço, a possibilidade de evocar emoções e 

narrativas próprias, fazem com que a paisagem se torne a representação de uma metáfora. Esta 

metáfora pode ser vista em dois sentidos
93

. Um é revelado passo a passo cada vez que o observador 

se surpreende com novos elementos na paisagem que ele próprio vai conquistando no seu caminho. 

No outro, o observador tem conhecimento do que o espera e confirma por si o que conhecia através 

das narrativas. Em ambos os casos a paisagem desperta no observador emoções fortes, 

relacionadas com um sentido colectivo que possui um significado pessoal para cada um. Ainda 

acerca da noção de metáfora, considera-se que a paisagem pode revelar-se como uma manifestação 

de continuidade entre o que se imagina e o que realmente se percepciona, ambos em inter-relação
94

. 

“So in the same way that space and language share dialectically in that construction of human 

cultures, garden art and language are two different yet mutually related interworlds”
95

. 

Olhando a paisagem, o observador poderá concentrar-se na disposição dos elementos 

arquitectónicos, através dos quais é possível perceber as relações de hierarquia existentes no 

passado.  

Actualmente, os locais definem a sua importância pela quantidade de serviços que oferecem, criando-

se assim uma determinada hierarquia entre os vários espaços, sendo esta reveladora da qualidade 

de vida que representa para as comunidades. 

“For long periods in the past, however, towns and cities did not exist, and yet many, if not most, of the 

functions which major urban centers fulfill today were still carried out in the landscape”
96

. 

Esta noção de hierarquia surge sobretudo relacionada com os locais de índole eclesial. 

                                                             
92 Referente a CONAN, Michel [et al], Landscape Design and the Experience of Motion, 1ª ed. Washington DC, Dunbarton 

Oaks Research Library and Collection, 2003, ISBN: 0-88402-293-5, [S./vol.]. 
93 Idem Ibidem 
94  In BACKHAUS, Gary, MURUNGI, John, Symbolic Landscapes, 1ªed. USA, Springer, 2009, ISBN: 978-1-4020-8703-5, 

[S./vol.] 
95 Idem Ibidem, p.317 
96 In ASTON, Michael, Interpreting the landscape – Landscape archaeology and local history, 1ª ed. London and New York, 

Routledge, Taylor and Francis Group, 2002, ISBN: 0-203-75036-5, [S./vol.], p.44 



PAISAGENS CULTURAIS: MEMÓRIA DE UMA IDENTIDADE COLECTIVA PARA O FUTURO  

Caso Estudo: Deserto Carmelita do Bussaco 

Página 27 de 140 
 

As igrejas, para além de fornecerem informações sobre o seu estado em relação aos outros 

elementos, são importantes referências locais para as comunidades. Existem três elementos 

essenciais a ter em conta na localização destes pontos de referência: o local, a estrutura e os 

acessórios
97

. 

No que respeita ao local, podem obter-se, por exemplo, informações acerca da origem da igreja e dos 

processos de conversão dos pagãos. Relativamente à estrutura arquitectónica, a análise deve ser 

feita com base no estilo arquitectónico e nas características de fabrico. “It is important to remember 

that a standing structure such as church can be read in the same way as an archaeological section: 

features cutting into or overlying others can be used to construct relative dating relationships”
98

. 

As características de fabrico de uma igreja são reveladoras da riqueza da construção e do 

adornamento, o que implica que tenham sido edificadas sob condições económicas favoráveis, 

podendo significar períodos de prosperidade. Pelo contrário, se revelam condições pobres e 

reconstruções sucessivas, sem relação entre as reparações, podem identificar localidades com 

menores recursos
99

. 

Ao analisar-se um local, a forma como as comunidades se fixam e distribuem na paisagem é também 

questionada. A escolha do local e as suas relações com a vizinhança podem estar intimamente 

ligadas ao factor cultural. A forma como usufruem da paisagem e dos recursos, estabelece os 

padrões de povoamento. 

A distribuição das comunidades poderá ser reveladora de um ajuste ao factor distância
100

. Sem 

concentrações de população em determinados locais, não seria possível determinar padrões, nem 

diferenciações espaciais. Também as decisões locais são tomadas tendo em conta a lei do retorno 

máximo sobre o mínimo esforço. 

Além do factor distância, a situação demográfica de cada local e a evolução que lhe é intrínseca são 

importantes para o estudo do impacto das populações na paisagem. 

“Our studies must be of people in the landscape, how they have lived, worked, died and worshipped 

over millennia. Unless we appreciate this, we are not looking at the real forces in the landscape, and 

our own relationship with it will be poorer”
101

. 

Este estudo reflecte a forma como as populações se incluíram e se constituíram os principais actores 

da história da paisagem. 

No estudo da história da paisagem existem cinco tipos de informação relevante provenientes da 

arqueologia, da fotografia aérea, dos mapas, da história local e dos estudos relacionados
102

. 

A arqueologia permite descobrir elementos de outras épocas que marcaram e marcam a paisagem. 

Neste sentido, as evidências paleo-ambientais mostram-se uma mais-valia na sua história. As 

descobertas arqueológicas permitem construir a base de informação acerca de determinada 

paisagem e das suas ocorrências, reveladas com o auxílio do trabalho de campo. Isto implica 

                                                             
97 Referente a Bettey in Idem Ibidem 
98 Idem Ibidem, p.50 
99 Idem Ibidem 
100 Referente a Garner (1967) in Idem Ibidem 
101 Idem Ibidem, p.154 
102 Idem ibidem 
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percorrer a paisagem em busca de informação e de características específicas, de entre as quais a 

informação geológica e botânica. 

Acerca destes processos, existem conselhos importantes a ter em conta, como o uso de mapas com 

escalas de 1:10000 no trabalho de campo
103

. No entanto, para uma localidade em geral pode usar-se 

a escala 1:25000, e para um plano de detalhe ou análise de uma pequena área indica a escala 

1:2500. 

Relativamente à forma como cada um estrutura o seu trabalho: “Always work as if you are about to 

drop dead – date and sign your work, put on scales, north signs and adequate keys; complete cross 

referencing should be clearly marked”
104

. 

A forma como o trabalho é referenciado permite na actualidade reconhecer o autor e recolher 

informação sobre elementos semelhantes, aumentando a qualidade da pesquisa. 

É importante que se parta para o campo de trabalho com mapas, com conhecimento da geologia e da 

história local e consciente da persistência necessária. Várias visitas ao local ou a outros locais, com 

características semelhantes e divergentes, em diferentes épocas do ano, permitirão clarificar alguns 

aspectos e fazer uma análise mais abrangente. 

As fotografias aéreas dão uma visão do espaço diferente da que se pode percepcionar no campo. De 

acordo com a sua especificidade (verticais ou oblíquas)
105

 permitem recolher informação útil para 

grandes planos de pormenor ou até mesmo para a localização das zonas de festos e talvegues. 

A história local apresenta-se como outro pilar no estudo da paisagem, estando representada em 

documentos de características topográficas, em documentos régios ou judiciais de pertença. As 

características geológicas e geomorfológicas variam de forma diminuta no tempo, quando não 

sujeitas a intervenção do Homem, todavia a acção do Homem nos sistemas de drenagem e 

tratamento da vegetação durante milénios tem provocado vários efeitos locais. 

Outra das fontes documentais que auxilia no trabalho de campo é a toponímia dos locais. A forma 

como são designados actualmente os locais e como o foram no passado permite reconhecer a 

paisagem por vezes inabitada. No que concerne à informação obtida através do diálogo com as 

comunidades locais, é necessário bastante cuidado na selecção da mesma, e todos os dados devem 

ser recolhidos e gravados. 

A autenticidade dos testemunhos ou fontes documentais do passado é fruto de uma experiência 

adquirida (presente na memória) e representa uma mais-valia quando considerada de forma 

integrada na Paisagem, com o respectivo contexto histórico que lhe é inerente. A integração dos 

testemunhos ou fontes documentais é essencial para a descoberta e interpretação do património, 

para a futura concretização dos seus projectos de valorização e para a sua recuperação. 

 

 

 

 

                                                             
103 Referente a Garner (1967) in Idem Ibidem 
104 Idem Ibidem, p.14 
105 Ver glossário p.84 
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2.2.3. A descoberta do Património Cultural pré-existente através dos elementos que 

marcam a memória – Jerusalém e a Terra Santa 

A memória, a identidade e o património cultural
106

, são criados por processos complexos, que se 

afastam da autonomia e do circuito unidireccional de evolução, e as suas representações geram 

muitas vezes contestação na sociedade
107

. 

A propósito das controvérsias referidas, destacam-se três
108

: 

 Grupos diferentes reclamam o mesmo património, mas a identidade individual ou de grupo que 

os move é distinta (ex. Jerusalém); 

 O património é interpretado e usado de maneira diferente dentro de um único grupo (ex. Igreja 

do Santo Sepulcro em Jerusalém); 

 No contexto de passados com paralelismo, ou em que a história se manifestou no mesmo local 

ao mesmo tempo (ex. África). 

A referência a Jerusalém e à Terra Santa é inseparável do contexto de intermináveis lutas marcadas 

pelos aspectos religioso e político. A sua identidade deve-se aos condicionalismos geográficos e à 

coexistência de três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, 

estendendo-se a sua influência a toda a cultura mundial.  

A Terra Santa é um território delimitado a Norte pelo Monte Hermon, a Sul pelo mar Morto, a Oriente 

pelo rio Jordão e a Ocidente pelo Mar Mediterrâneo
109

. 

O seu território geológico é variado, existindo zonas férteis que alternam com zonas áridas. Nos 

locais onde não é permitido o crescimento de vegetação existem belas configurações geológicas. O 

clima nas montanhas é tipicamente mediterrânico, enquanto nas planícies se considera semi-tropical. 

O nome Terra Santa remete inevitavelmente para a Antiguidade, lugar de grandes patriarcas, como 

Moisés, Elias e os profetas Isaías e Jeremias, também de grandes reis como David e Salomão. 

Destaca-se ainda por ter sido a terra de Jesus. É constituída por cidades bíblicas, helenísticas e 

romanas, por sinagogas Bizantinas e cidades de cruzados e fortalezas. 

A Terra Santa é a ponte geográfica natural entre as grandes potências da Antiguidade (Egipto - 

Mesopotâmia / Grécia - Roma) que foi interrompida durante a época das cruzadas e posteriormente 

restabelecida é também lembrada pela sua história e património. Salomão construiu aí o seu Templo, 

Cristo foi crucificado no Calvário e foi visitada pelo profeta Muhammad durante a sua jornada. 

É citada pela primeira vez na Bíblia na época de Abraão, com a designação de Salem (paz). O antigo 

testamento, compilado através de diversos recursos desde o séc. VI a.C. tem nas suas narrativas 

grandes factos históricos acerca da Terra Santa que durante muito tempo não passaram de meros 

escritos. 

                                                             
106 Ver glossário p.84 
107 Referente a Tunbridge e Ashworth (1996), Olsen e Timothy (2002) citados por TIMOTHY, Dallen J., NYAUPANE, Gyan P., 

Cultural heritage and Tourism in the developing World – A Regional Perspective, 1ªed. USA e Canada, Routledge, 2009, ISBN: 
978-0-203-87775-3, [S./vol.]. 
108 Referente a Olsen e Timothy (2002) citados por TIMOTHY, Dallen J., NYAUPANE, Gyan P., Cultural heritage and Tourism 

in the developing World – A Regional Perspective, 1ªed. USA e Canada, Routledge, 2009, ISBN: 978-0-203-87775-3, [S./vol.]. 
109 Ver ANEXO A 
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“Touring these sites (biblical), the visitor cannot be aware of the contrast between the importance of 

the events and the often insignificant and all-to-human scale of the places in which they are said to 

have occurred”
110

. 

A Bíblia é a maior fonte de informação sobre Jerusalém, onde se encontra grande parte da evolução 

da cidade santa. 

A cidade antiga de Jerusalém remonta acerca de 3000 anos atrás, os seus edifícios em geral não 

denotam grandeza, o plano das suas ruas é da época Bizantina e as muralhas que a envolvem do 

séc. XVI. A cidade divide-se dentro das suas muralhas em quatro quarteirões
111

. É um dos poucos 

locais da Terra Santa onde se manifesta a intervenção religiosa de Herodes, uma vez que nas outras 

cidades se revela o seu poder político e se afirma o seu estatuto. 

Por volta do ano 1000 a.C., Israel convertida em nação pela forte pressão do mundo que a rodeia e 

ameaçada a sua existência como tal, correndo o risco de cair no domínio dos Filisteus, adopta um 

governo – a monarquia - que a época impunha como forma de poder agir com determinação e melhor 

cimentar os débeis laços que mantinham unidas as várias tribos. O primeiro rei de Israel foi Saul, 

sucedendo-lhe David, o mais célebre rei e valoroso chefe militar que alargou as fronteiras de Israel e 

conquistou Jerusalém, fazendo dela a capital
112

. Segue-se Salomão com a época de ouro de 

Jerusalém (965 a.C.) caracterizada pela construção do Templo. 

A monarquia degradou-se rapidamente e os profetas gozavam de grande influência no meio do povo.  

Em 935 a.C., o reino de Israel divide-se em dois pequenos estados: o Reino do Norte ou de Israel, 

com capital em Samaria, e o Reino do Sul, ou de Judá, com capital em Jerusalém. Em 587 a. C., os 

Babilónicos destroem a capital Jerusalém, arrasam o Templo e a maior parte dos seus habitantes é 

deportada para a Babilónia. Após a fase de cativeiro, seguiu-se a fase do Judaísmo, marcada pela 

reconstrução de um povo, a começar pelo Templo. Sucedeu a ocupação romana: as legiões 

cercaram Jerusalém, fazendo de Judá e Samaria uma província romana. 

O acontecimento que marca esta época é o nascimento de Cristo, fonte de mudança para este povo 

e para o mundo. 

Cronologicamente a vida humana de Cristo está ligada a Belém e a Nazaré. A Sua vida pública 

acontece em vários locais, hoje emblemáticos, tais como o rio Jordão, o Poço da Samaritana, Caná, 

entre outros. No cumprimento da Sua missão passa por Cesareia e Tabor e as suas acções praticam-

-se pela Galileia e por Tiberíades. Jerusalém constitui-se como o Seu cenário dramático e o Monte 

das Oliveiras, o local da Sua vitória triunfal.  

“In what was to be the last week of his life, Jesus made a triumphal entrance to Jerusalem shortly before the 

Jewish fest of Passover. He proceeded to the Temple where he drove out the Money changers (Mathew 21: 12-

13). He gathered his disciples to eat a Passover meal; this was to be the Last Supper. After the meal they went to 

the Garden of Gethsemane where Jesus was arrested (Mathew 26: 36-56). Condemned by the Jewish 

authorities, he was put on trial before Pontius Pilate, possibly in the Antonia Fortress or the Citadel. After being 

paraded through the city, he was crucified and buried at Golgotha, traditionally identified with the site of the Holy 

                                                             
110 In INMAN, Nick, McDONALD, Ferdie, Jerusalem and the Holy Land, 3ª ed. New York, DK – Dorling Kindersley, 2007, ISBN: 

978-0-7566-2877-2, [S./vol.], p.20 
111 Ver ANEXO B 
112 Referente a História da Igreja, Apontamentos Escola Diocesana Educação Cristã, Oliveira de Frades, 2010 
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Sepulcher church. Following his Resurrection, Jesus departed earth with his Ascension from the Mount of 

Olives”
113

. 

Os últimos passos de Cristo são tradicionalmente retratados na Via Dolorosa em Jerusalém. 

Apesar da ausência de bases históricas que definam o percurso exacto percorrido por Cristo, as 

peregrinações recriando os passos do seu sofrimento sucedem-se pelas catorze estações da Via 

Crucis
114

. 

“The identification of the Via Dolorosa with the ancient ‘Way of Sorrows’ walked by Christ on the way 

to his Crucifixion, has more to do with religious tradition than historical fact”
115

. 

A Via Dolorosa é recriada em Jerusalém todas as sextas feiras pelas três horas da tarde, iniciando-se 

com a primeira estação no lugar onde Jesus é condenado à morte. Crê-se que Jesus Cristo tenha 

sido julgado por Pilatos no local denominado Torre Antonia.  

Na segunda estação retrata-se a apresentação de Jesus ao povo feita por Pilatos, perpetuando-se a 

expressão ‘Eis o Homem’ com a construção do Arco do Ecce Homo. Jesus é conduzido ao interior do 

palácio do governador, actual convento Ecce Homo para ser julgado e onde se julga existir ainda o 

‘litostrato’ sobre o qual Jesus permaneceu. Daqui parte a caminho do calvário, carregando a cruz. 

Ao virar à esquerda, na esquina com a actual rua El-Wadi, surge a terceira estação onde Jesus cai 

pela primeira vez. 

A quarta estação apresenta o encontro de Jesus com Sua mãe. A tradição diz que Maria, mãe de 

Jesus estava no caminho do calvário para ver passar o filho. 

Seguindo em frente aparece o passo do Cireneu, reflectindo a ajuda de Simão de Cirene a Jesus com 

a cruz na quinta estação. 

Iniciando a subida, na sexta estação, lembra-se o passo da Verónica (Vero = verdadeiro e Ícone = 

imagem, que traduz a verdadeira imagem, o santo sudário, o real rosto de Cristo) que enxuga o rosto 

de Cristo. 

Num cruzamento à frente sobe-se para a sétima estação. Neste local lembra-se a segunda queda de 

Jesus, à saída da cidade. A tradição diz que aí, na ‘Porta da Sentença’ uma placa com o motivo da 

condenação. 

Depois, revela-se a oitava estação em que Jesus consola as mulheres de Jerusalém. 

O caminho sofre posteriormente uma pequena alteração devido à construção de um muro, que 

implica uma volta para se atingir a nona estação, que dá a conhecer a terceira queda de Jesus. 

As últimas cinco estações encontram-se no interior do Santo Sepulcro
116

. A igreja do Santo Sepulcro 

está sob orientação de cinco divisões de cristãos. Originalmente dataria do séc. IV, tendo sofrido 

várias reconstruções devido a destruições por mão humana, a fogos e terramotos, necessitando em 

1927 de grandes reparações. 

À décima estação corresponde o despojamento de Jesus das Suas vestes. 

                                                             
113 In INMAN, Nick, McDONALD, Ferdie, Jerusalem and the Holy Land, 3ª ed. New York, DK – Dorling Kindersley, 2007, ISBN: 

978-0-7566-2877-2, [S./vol.], p.29 
114

 Ver ANEXO C 
115 In INMAN, Nick, McDONALD, Ferdie, Jerusalem and the Holy Land, 3ª ed. New York, DK – Dorling Kindersley, 2007, ISBN: 

978-0-7566-2877-2, [S./vol.], p.64 
116 Ver ANEXO D 
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A décima primeira estação evidencia o local onde Jesus foi crucificado sob o olhar de Sua mãe. 

Denomina-se por lugar da caveira ou Gólgota. Aí, existem actualmente duas divisões: a parte direita 

pertence aos católicos e a parte esquerda pertence aos gregos, no centro encontra-se uma imagem 

que lembra a Sra. das Dores proveniente de Portugal, em 1778. 

Na décima segunda estação Jesus morre na cruz. 

Após a Sua morte, José de Arimateia, na presença da mãe de Jesus, pede permissão para O descer 

da cruz e O levar para o sepulcro, momento que marca a décima terceira estação. 

Por fim, na décima quarta estação o corpo de Jesus é colocado no sepulcro pertencente a José de 

Arimateia. Este local foi preservado até ao ano de 1009, restando actualmente uma lousa de 

mármore no interior de uma capela. 

Passados os três dias sobre a Sua morte, recorda-se a Ressurreição, eternizada na Basílica da 

Ressurreição.  

Decorridos quarenta dias da Sua Ressurreição, Jesus terminou os Seus encontros, levou Consigo os 

apóstolos ao Monte das Oliveiras e aí subiu ao céu (momento da Ascensão). O Monte das Oliveiras, 

cenário de outro acontecimento da vida de Cristo, localiza-se a este de Jerusalém e tem uma vista 

importante e privilegiada sobre a cidade antiga. Acredita-se que foi aí que Cristo esteve em agonia 

antes de ser traído por Judas no Jardim do Gethsmani, que se situa aos pés deste monte. O nome 

deriva de gat shemen em hebraico, e alude à prensa usada na produção do azeite
117

. 

Existe em Jerusalém uma outra elevação geográfica designada por Monte Carmelo
118

. A palavra 

Carmelo provém do hebraico ‘Karem-El’ que significa ‘vinhedos de Deus’. Este monte foi conhecido 

pelas suas vinhas e pela sua fertilidade. Existem ainda reminiscências de vegetação que lembram 

uma antiga floresta; junto de um desses grupos de vegetação fica o mosteiro carmelita Stella Maris, o 

qual foi construído na zona ocupada por eremitas durante vários séculos e onde se fundou o local de 

culto da Ordem Carmelita.  

Cenário de grandes conflitos, acredita-se ter sido aqui que o profeta Elias, mítico fundador da Ordem, 

derrotou os sacerdotes de Baal, daí a existência da gruta sagrada de Elias.  

As primeiras igrejas não surgiram na Terra Santa antes do ano 200. No entanto a conversão do 

Imperador Constantino ao Cristianismo foi assinalada com vários edifícios relacionados com a vida de 

Cristo.  

Segundo os escritos existentes, uma das primeiras peregrinações à Terra Santa terá ocorrido entre o 

ano 380 e 415, e seria proveniente de Espanha. A esta seguiram-se outras, como a que consta de 

Marco Pólo nos seus livros. 

No séc. XI, época das Cruzadas, a Igreja Católica Romana estabeleceu-se em Jerusalém e mais 

recentemente chegaram os protestantes. 

A Ordem dos Carmelitas estabeleceu-se no Monte Carmelo por volta do séc. XIII. Depois quando os 

muçulmanos chegaram ao Monte Carmelo os Carmelitas acabam por abandoná-lo. Ainda neste séc. 

a Ordem do Carmelo sofre várias alterações e passa a ser mendicante, perdendo-se muito do seu 

sentido eremítico primitivo. Este facto acentuou-se também com a morte dos fundadores. 

                                                             
117 Referente a ISRAEL TOURISM ADMINISTRATION - Ministry of Industry, Jerusalem – Israel (desdobrável), Survey of Israel, 

Trade and Tourism, [S./Vol., s.nº] (1980). 
118 Ver ANEXO E 
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“A Ordem religióza dos Carmelitas, fundada por Alberto, Patriarca de Jerusalém em 1203, é originária da Síria 

onde recebeu o seu nome do Monte Carmélo, onde ainda antes houve uma outra ordem mais antiga, 

denominada = Religião do Monte Carmélo = instituída no ano 400 pelo patriarca João, de Jeruzalem em honra 

de Elias. (gravura 5) 

Em 1562, Santa Tereza reformou a Ordem das Carmelitas e desta reforma nasceu uma nova Ordem: a das 

Carmelitas Descalças”
119

. 

Todavia, as datas não são consensuais. Como referem alguns autores120
 e a grande maioria das 

obras da Ordem Carmelita, a fundação da Ordem dos Carmelitas remete para o profeta Elias, no 

Monte Carmelo, na Palestina, em 1106, como a primeira de todas as ordens monásticas, abençoada 

pela Virgem, a. C. Como seria de prever, outras ordens se manifestaram contra cronologia associada 

aos tempos a. C., uma vez que todas queriam ser a ‘primeira’ ordem monástica.  

“En la cima está el convento de carmelitas descalzos y santuario de Stella Maris, dedicado a la Virgen María del 

Monte Carmelo, junto al faro que orienta en la bahía a los marineros. Pero no fue ése el asentamiento originario 

de la comunidad de ermitaños carmelitas, sino un estrecho y escondido valle de la misma cadena montañosa a 

unos 4km del promontorio”
121

. 

Com a insegurança da Terra Santa no séc. XIII, a Ordem emigra para Ocidente e passa a 

mendicante. Depois, com a nova reforma da Ordem recupera-se o espírito de eremitismo. 

Em 1594, em Bolarque, surgem as primeiras leis que regiam os desertos Carmelitas, que eram 

bastante rudimentares. Depois da reforma de Sta. Teresa, em 1604 é publicada uma nova revisão 

das regras e dos ‘desertos’ por PP. Tomás de Jesús, prior de Batuecas e um dos idealizadores dos 

‘desertos’
122

. Este deveria ser o elemento que identificava os Carmelitas Descalços. 

Em 1633, o Papa Urbano VIII confirma o direito Carmelita sobre o Monte Carmelo, e os Carmelitas 

regressam assim ao seu lugar de ‘origem’ em 1631, depois de vários séculos. 

Algumas escavações efectuadas no Monte Carmelo demonstram a existência de um santuário 

Carmelita, após o séc. XII. 

Mais tarde a Ordem estendeu-se a conventos de religiosos (gravura 6) e passou dentro de pouco tempo 

a países cristãos. Posteriormente, muitas comunidades religiosas transformaram os seus conventos 

de clausura em retiros – desertos – como os Cartuxos, os Frades Menores ou os Agostinhos, por 

vezes alguns evidenciam maior riqueza, como são os beneditinos, por vezes são mais singelos como 

é o caso dos franciscanos ou carmelitas, mas os últimos destacam-se como os mais importantes 

desertos católicos: os Santos Desertos. 

Os ‘Desertos’ Carmelitas foram-se distribuindo pela Europa e pela América Latina. No final do séc. 

XVI, surge o Desierto de São José de Las Batuecas. Em 1616 nasce o primeiro deserto italiano em 

Génova, depois desenvolvem-se novos desertos também na Bélgica (1619), na Polónia (1629) e em 

                                                             
119 In LEITÃO, Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 1ªed. Odivelas, Artes gráficas – Guia 

Turístico Norte, Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, [S./Vol.], p.37 
120 Referente a Gomes (2004) in MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional 
do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009), p.11 
121 In MAROTO, Daniel de Pablo, Batuecas – Terra mítica y Desierto Carmelitano, 1ªed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 

2001, ISBN: 84-7068-262-8, [S./vol.], p.72 
122 Referente a DEL CARMEN, Felipe de la Virgen, La Soledad Fecunda, 1ª ed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1961, 

[S./vol.]. 
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1660 constituem-se os Desertos Carmelitas em França. Vários outros se constroem no seguimento, 

nestes e noutros locais
123

. 

Entre os primeiros anos do séc. XVII e até cerca de metade do séc. XVIII, os Desertos Carmelitas 

registaram o seu auge de desenvolvimento e construção, dado o grande número de ‘eremitas’ que a 

estes pretendiam dedicar a sua vida. 

Depois de Espanha por todo o mundo os Desertos Carmelitas difundiram-se e no início do séc. XVIII 

eram já 23, dispersos por Espanha (11), Portugal (1), Itália (4), França (2), Bélgica (2), Áustria (1), 

Polónia (1) e México (1)
124

.  

Em Portugal existiram 28 conventos da Ordem Carmelita: 19 de religiosos e 9 de religiosas. 

 

  

                                                             
123 Referente a DEL CARMEN, Felipe de la Virgen, La Soledad Fecunda, 1ª ed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1961, 

[S./vol.]. 
124 Referente a PATETTA, Luciano, “De los Sacros Montes a los Santos Desiertos”, Politécnico de Milano, Italia, [S./Vol., 

S./nº.], (2001), p. 21-33. 

Gravura 5: Representação de Alberto, patriarca Jerusalém, 
atribuindo a regra aos Carmelitas 
Fonte: http://provsjose.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

Gravura 6: Vitral representando Sta. Teresa de Ávila no 
pedido de abertura de um Convento Carmelita Descalço 
Fonte: http://www.flordocarmelo.org/2010/07/estudo-v-historia-da-
ordem-do-carmo.html 
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CAPÍTULO III. O VALOR PATRIMONIAL DA PAISAGEM CULTURAL E OS INSTRUMENTOS 

PARA A SUA PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 

“Landscaping is not a simple engineeristic action as believed until now, nor is it a way to increase beauty. It 

represents the full understanding of the soul of a place and of the people living inside. Planning should have a 

fundamental ethical protocol. But in reality this is not the approach”
125

. 

 

Os benefícios da protecção
126

 e conservação da paisagem são múltiplos. 

A autenticidade do património só é respeitada se também assim se proceder relativamente à 

envolvente desse património e se for considerada nos planos estratégicos a relação entre ambos. 

 

3.1. OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTECÇÃO DAS PAISAGENS CULTURAIS 

 

“Landscapes have been protected since 748 A.D. when Tang emperor Xuan Zhong issued a decree banning 

fishing and cutting down trees in the Nine Bend River area. Man-made landscapes, including elaborate gardens, 

have been designed and built for centuries. Is cultural preservation a really new concept?”
127

 

A protecção do património e das paisagens culturais tem assumido uma importância vital, mas é 

passível de discussão. O facto de não ser linear definir uma paisagem como património, e de na 

tentativa de protecção se poder condicionar a sua tendência evolutiva normal está na base dessa 

polémica. 

“(...) all landscapes qualify somebody’s heritage, even if the term ‘heritage’ is rarely allowed such liberal 

application. This is certainly not an argument for the preservation of all landscapes, almost as adjuncts to peoples 

‘civil rights, quite aside from the absurdity of such a preposition, the concept of a preserved landscape is clearly a 

contradiction in terms, since a landscape that is artificially sealed at a particular moment stops being the 

landscape that it was and becomes a new landscape. But it is an argument for some cognizance among 

landscape managers of how identities, many of which are historically rooted, are actually inscribed in landscapes, 

even in ones that seem very mundane”
128

. 

Outros autores exprimem ainda pensamentos acerca do mesmo tema: “(...) some, but not all, 

buildings become heritage places; and some, but not all, songs carry whispers of identity and cultural 

meaning; and some, but not all, objects portray a powerful message of cultural belonging”
129

. 

Assumindo-se uma paisagem como património, o seu peso histórico implica maior atenção no 

planeamento e gestão desta
 130

. 

                                                             
125 In FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, 

ISBN: 978-90-481-3137-2, Vol.11, p.144 
126 Ver glossário p.84 
127 In BANDARIN, Francesco, article of the Journal “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. 

Dua, India, [S./vol.], nº 28 (2010), p.76 
128 In O’KEEFE, Tadhg, Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the cultural landscape, 1ªed. 

School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-
7546-4008-0, [S./vol.]. 
129 In WATERTON, Emma, “Whose sense of place? Reconciling Archaeological perspectives with community values: cultural 

landscapes in England, International Journal of Heritage Studies”, Routledge, Vol. 4, nº 4, (2005), p.311 
130 In GOHLKE, Frank, Thoughts on landscape, 1ªed. USA, Holartbooks, 2009, ISBN: 978-1-936102-08-2, [S./vol.], p.309-325, 

p.13 
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A protecção do património e das paisagens culturais tem assumido uma base particularmente técnica 

e científica, em que por vezes se esgotam todos os recursos, esquecendo-se componentes como a 

identidade, a história social e o sentimento de lugar e pertença que se revelam nas comunidades 

locais e na sua auto-estima
131

.  

Para defesa destas componentes, a legislação e a gestão não pode menosprezar a ideia que “ (…) 

toda a cultura possui, ao mesmo tempo, organização e conteúdo, (…) e que não se pode isolar um 

costume tendo em vista a sua abolição ou modificação”
132

. 

Vários organismos foram criados com a missão de proteger as paisagens culturais. 

A nível internacional destacam-se: UNESCO/ICOMOS-IFLA. 

Os objectivos gerais são a promoção e aplicação de instrumentos ao nível da cultura e da sua relação 

com o desenvolvimento e com o conhecimento e a aplicação da teoria, metodologia e técnicas na 

conservação do património. Refere-se ainda o papel do ICCROM na promoção das condições para a 

conservação, através de quatro pontos de metodologia legal: ‘research, information, assistance and 

training’. 

Na América do Norte evidenciam-se: o National Park Service e The Cultural Landscape Foundation. 

Realizam a organização do espaço através das várias ‘unidades’ e procuram a sensibilização social 

para a valorização das paisagens culturais. 

Na Europa distinguem-se: o Conselho da Europa e o National Trust (Reino Unido). 

A sua actuação situa-se no âmbito dos direitos humanos, da democracia, da cultura e do ambiente e 

na aquisição e protecção do património natural, cultural e construído. 

Em Portugal existem DGEMN fundida com o IHRU (em decreto lei de 2007) e o IGESPAR, de onde 

ressalta-se a responsabilidade na salvaguarda do património arquitectónico e na valorização de bens, 

que pelas suas diversas vertentes completem o património arquitectónico. 

 

Das organizações que mais têm contribuído para a valorização do património Cultural, sobressaem a 

UNESCO e as suas associações, bem como o Conselho da Europa. 

 

3.1.1. Critérios UNESCO/ICOMOS-IFLA para a Conservação/Protecção das Paisagens 

Culturais 

As ideologias e políticas da UNESCO têm evoluído desde a década de 70. 

A paisagem cultural enquanto património distingue-se desde 1992, quando foi considerada como a 

representação do trabalho conjunto do Homem com a Natureza, estabelecido pelo artigo 1 da WHC. 

“They (Cultural Landscapes) are illustrative of the evolution of human society and settlement over 

time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural 

environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal”
133

.  

                                                             
131 SABATÉ BEL, Joaquim (dir), “De la preservación del patrimonio a la ordenación del paisage, Ensayos”, Universidad 

Politécnica de Catalunya, [S./vol.], nº1, (2005) disponível em http://hdl.handle.net/2099/1885. 
132 In KLUCKHOHN, Clyde, “Antropologia – Um Espelho para o Homem” (tradução de Neil R. Da Silva), Belo Horizonte, 

Editora Itatiaia Limitada. [S./vol., S./nº.] (1972), p.50 
133 In THAKUR, Nalini, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, 

[S./vol.], nº 28 (2010), p.24 (Operational Guidelines 08.No47); Ver ANEXO F  
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Relativamente às paisagens culturais: “They are not just sites where historic structures are located but 

also landscapes of cultural significance in and of themselves where land and nature have been 

reshaped by human communities for worship, production and habitation”
134

. 

As directrizes da WHC (1992), apontam três categorias de paisagens culturais: “the designed 

landscape, the organically evolved landscape and the associative cultural landscape”
135

. 

“Clearly defined landscapes”, designa as paisagens intencionalmente criadas pelo Homem, como é o 

caso de jardins ou parques.  

“Organically evolved landscapes” resultam de uma necessidade gerida por motivos económicos, 

sociais ou religiosos. Podem ser divididas em “relict/fossil landscape” quando a sua evolução 

terminou no passado (quer de forma abrupta quer de forma contínua), ou “continuous landscape” se 

ainda possuem um papel social activo e mantêm os traços tradicionais. De algum modo, as últimas 

revelam uma grande parte de material representativo da sua evolução ao longo do tempo. 

As “Associative cultural landscapes” reflectem uma forte interacção entre a componente natural e a 

presença de um modelo religioso, artístico ou cultural cuja acção é significante e onde as 

reminiscências materiais podem estar presentes ou ausentes. Nelas predomina uma interacção entre 

a religião e a natureza. 

Ao analisar a quantidade de propostas para a WHL, existe um grande número que surge a cada ano, 

embora não possa ser concedido um lugar a todas as paisagens, e provavelmente apenas metade 

das propostas com a temática ‘paisagem cultural’ iriam ser inscritas nas décadas seguintes
136

. É 

importante relembrar que as metas de cada país para o futuro devem ter como orientação as linhas 

internacionais, nomeadamente as estabelecidas pela WHC, uma vez que as paisagens inscritas se 

encontram sujeitas a monitorização contínua e periódica e a revisão externa. A longo termo, a 

inscrição permitirá alertar para as questões e carências da paisagem em geral, e das paisagens 

culturais em particular. Permitirá impelir ainda os organismos que gerem esses locais a criarem 

medidas necessárias ao desenvolvimento local e regional e simultaneamente criar regras de boas 

práticas de salvaguarda do património para as gerações futuras. 

Muitos países em vias de desenvolvimento, para adquirirem visibilidade ou visitantes procuram 

inscrever o seu património na WHL. Acontece que a inscrição e aceitação na lista não significa 

melhores condições, uma vez que se não existir legislação e gestão correcta desse património, o 

mesmo acaba por sucumbir e com ele também as expectativas iniciais, sendo retirado da lista.  

No que concerne às linhas definidas pela CEP (2000) para aplicação às paisagens, estas incluem: 

A sensibilização para o valor da paisagem através das diversas camadas sociais, que devem ser 

complementadas com acções educativas e formativas. 

A identificação das paisagens, das suas transformações e das pressões associadas, e consecutiva 

avaliação das paisagens identificadas, de acordo com as orientações europeias. 

                                                             
134 In SINHA, Amita, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, [S./vol.], 

nº 28 (2010), p.34 
135 Referente a ROBBERECHTS, Geert, in “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, 

[S./vol.], nº 28 (2010). 
136 Referente a Fowler (2002) in THAKUR, Nalini [et al], “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender 

S. Dua, India, [S./vol.], nº 28 (2010). 
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E ainda a definição dos objectivos de qualidade paisagística e a aplicação dos instrumentos de 

protecção e gestão correctos. 

Constata-se a falta de unanimidade de critérios objectivos pelas várias instituições, nos quais a 

análise da paisagem se possa basear para atribuir categorias. 

É estabelecido um paralelismo entre a capacidade de actuação da WHL e da ELC, donde: 

 

Esquema 2: Comparação da capacidade de actuação da WHL e da ELC In AGNOLETTI; Mauro, The Conservation of 

Cultural Landscapes, 1ªed. United Kingdom, Cabi Head Office, 2006, ISBN: 978-1-84593-074-5, [S./vol.], p. XII 

 

Das paisagens culturais reconhecidas actualmente, apenas as declaradas como portadoras de 

valores universais são inscritas no património mundial da UNESCO, sendo propostas para a lista 

deste património por um Estado membro da WHL (gravura 7). 

Às condições requeridas para uma nomeação, associa-se também o cumprimento de critérios para a 

classificação das paisagens, entre os quais se destacam os estabelecidos pela IUCN (1994): 

 Elevada qualidade cénica 

 Habitats associados e diversificados  

 Padrões de fauna e flora únicos 

 Presença notória de actividade humana representativa das suas crenças, costumes e vivências 

Numa comparação entre categorias UNESCO e IUCN: 

Feature compared UNESCO Cultural landscapes 
IUCN Category V 

(protected areas) 

Status 
Oprational Guidelines under World 

Heritage Convention 

International Framework for Protected Area 

Management Categories, endorsed by 

IUCN General Assembly 

Level of designation Globally, by the World Heritage Comittee 
Nationally (or sub-nationally) often through 

legislation 

Key concept People and nature create landscape of 

outstanding value 

People and nature create landscape of 

national or sub-national merit deserving 

protection 

Key principles 
People and neture; cultural values; cultural 

integrity; authenticity 

People and nature; biodiversity; 

sustainability; ecossystem integrity 

Main management aims 
Protection of heritage values, processes 

and resources 

Protection of the nature/culture balance 

and associated values and ecological 

services 

Main management means Strong community involvement Strong community involvement 

 

Tabela 2: Comparison of World Heritage Cultural Landscapes (continuing, organically evolved) and IUCN Category V 

Protected Areas (protected landscape/seascape) in UNESCO – World Heritage Papers, Cultural Landscapes: the challenges of 

conservation, 1ª ed., UNESCO World Heritage Center, Italy (Ferrara), 2003, [S./vol.], p.43 [(aprofundar em Mitchell and Buggey 

(2001))]. 

WHL - World Heritage List 

• "Cannot be used as a primary instrument for the simple matter  of the difficulty of including all valuable 

cultural landscapes in the list and submitting them all to a management system as requested." 

ELC - European Landscape Convention 

• "Might be a more powerfull tool, addressing  the matters of policies, quality objects, protection, 

management and planning for European Union Landscapes at a national and regional level, facilitating a 

process that is going to affect governance." 
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A revisão realizada em 2002 à WHC, mais precisamente às suas linhas operacionais permitiu 

estabelecer uma relação mais resistente entre os elementos naturais e culturais, levando à 

conjugação de esforços nas paisagens culturais com IUCN, UNESCO e ICOMOS. 

Mais do que beleza estética, as paisagens culturais são repositórios de biodiversidade e 

ecossistemas muito ricos que aprovisionam bens, serviços e qualidade de vida, que contribuem para 

a sustentabilidade. 

A World Summit of Rio (1992) estabelece também alguns valores a ter em conta no tratamento das 

paisagens culturais, nomeadamente no que respeita à sua sustentabilidade: 

1. Manutenção/Renovação da Identidade 

2. Manutenção/Criação de biodiversidade 

3. Autonomia de sobrevivência dos espaços 

4. Restabelecimento de funções 

5. Protecção prioritária a elementos em risco 

6. Minimização de interferências humanas 

Um relatório da UNESCO sobre paisagens culturais refere que assim que o território for visto como 

paisagem, ele transporta consigo valores culturais, os quais não são necessariamente entendidos 

como universais. Mas, as paisagens em que seja notória a interacção já referida entre o Homem e o 

ambiente que o rodeia, e em que esta seja considerada um valor marcante e único são “World 

Heritage Cultural Landscapes”
137

. 

Em Portugal, a lei do património cultural circunscreve-se ao caso dos monumentos, conjuntos e sítios 

(artigo 8) sem referência directa a paisagens culturais, ficando evidente o desfasamento com a 

evolução conceptual anteriormente referida.  

Em Portugal, durante o período de 2000 a 2006, adoptou-se o primeiro POC estabelecido pela União 

Europeia, relacionado com a componente cultural, com o objectivo de atribuir apoios financeiros. “A 

linha de força deste Programa é a consideração de que a cultura, enquanto veículo de desenvolvimento do 

potencial humano, contribuirá decididamente para a qualificação dos recursos humanos, numa perspectiva de 

valorização da pessoa em toda a sua plenitude, mas também, constitui um factor de criação de riqueza e de 

emprego, pelo impacto que tem em várias actividades económicas”
138

. 

Também com o mesmo objectivo, concebeu-se a nível europeu o programa LIFE+, procurando 

solucionar questões políticas, ambientais e de desenvolvimento sustentável. Este subdivide-se em 

três componentes: Natureza e Biodiversidade; Política e Governação Ambiental e Informação e 

Comunicação. 

A Europa na sua rede de protecção da natureza e biodiversidade, revela falhas ao nível dos 

instrumentos de protecção das paisagens culturais. A noção de protecção da biodiversidade de 

espécies deve sem dúvida alargar-se à diversidade de espaços e de paisagens.  

A legislação nacional em geral é pouco clara, sendo muitas vezes o termo paisagem substituído pelo 

termo que mais convém a cada ministério ou administração. Exemplifica-se com a designação de 

                                                             
137 Referente a BANDARIN, Francesco, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. 

Dua, India, [S./vol.], nº 28 (2010). 
138 IFDR - Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional – Quadro comunitário de Apoio III: Portugal 2000-2006 - 

Qca.pt [em linha]. Lisboa: SLP, 2011 – [Consult. 11 Set. 2011]. Disponível na WWW: <URL: http://www.qca.pt/pos/poc.asp>. 
 



PAISAGENS CULTURAIS: MEMÓRIA DE UMA IDENTIDADE COLECTIVA PARA O FUTURO  

Caso Estudo: Deserto Carmelita do Bussaco 

Página 40 de 140 
 

‘paisagem natural’ no âmbito do ministério do Ambiente, de ‘paisagem rural’ para o ministério da 

Agricultura, de ‘paisagem urbana’ no caso do ministério do Planeamento ou Ordenamento ou ainda 

de ‘paisagem cultural’ para o ministério da Cultura. 

A Austrália representa um bom exemplo de integração da cultura no plano, tendo participado em 

várias conferências e aplicado muitos dos conceitos referidos pela ICOMOS e pela UNESCO (ex. 

World Heritage of Uluru Kata Tjuta National Park; Australia, ICOMOS 1999) (gravura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Metodologias de classificação, gestão e promoção das Paisagens para o futuro 

A necessidade de valorização do património e das paisagens requer um processo metodológico que 

englobe a sua conservação, a sua renovação e as possibilidades de acesso aos mesmos. 

Inicialmente impõem-se as actividades de conservação para promover a manutenção e o incremento 

dos bens, dividindo-se em actividades de conservação, restauro, reabilitação, acondicionamento, 

entre outras. Em segundo plano localizam-se as actividades para a produção de serviços, que 

permitem difundir o bem patrimonial. 

Acontece por vezes que, a falta de capital inverte esta ordem de actuação para que se possa gerar 

capital de manobra. 

Considerando uma metodologia “step-by-step” para gerir e conservar as paisagens culturais registam-

-se assim as seguintes
139

: 

a) Site readings to decipher topography and site hydrology and identify vegetation communities, 

historic streets and built structures; 

As paisagens culturais são entidades de grande complexidade, em cuja leitura mais aprofundada se 

revelam os locais de significado histórico e onde se adquire capacidade de localizar no tempo e no 

espaço todos os elementos. A topografia permite-nos ler a paisagem onde se dispõem os 

povoamentos e as suas ligações físicas. A forma como a água se distribui, como é recolhida e 

armazenada está intimamente relacionada com as características do clima e da topografia. Os 

elementos pré-existentes na paisagem demonstram muitas vezes grande capacidade de perceber o 

espaço e podem constituir o património imaterial, representando em muitos casos além de grande 

valor estético uma associação com a forma de vida das populações. No que diz respeito à vegetação, 

                                                             
139 In SINHA, Amita, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, [S./vol.], 

nº 28 (2010), p.35 

Gravura 7: Florestas sagradas Mijikenda Kaya 
Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/1231 

Gravura 8: Parque nacional Uluru Kata Tjuta 
Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/447 
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muitas das paisagens com predominância de jardins, pomares ou grandes espaços de floresta foram 

cultivadas em épocas históricas com apoio dos elementos de distribuição da água. As estruturas 

construídas são pontos de visibilidade e orientação distribuídos pela paisagem com diferentes 

significados, tipologias e funções. Alguns dos elos de ligação que se estabelecem entre estes 

elementos só são visíveis através do mapeamento dos mesmos. “Historic movement patterns can be 

interpreted from linear structures such as enclosing walls, avenues and boulevards”
140

. 

b) Site documentation and assessment involving detailed surveys of existing physical conditions 

and use of archival sources for mapping historic landscapes; 

How can we map the lands of the past? Where can we search? 

Depois de analisar a paisagem, o passo seguinte passa por investigar e documentar os elementos 

importantes desenvolvendo uma linha cronológica, onde seja possível encontrar uma paisagem 

coesa, ordenada e funcional para perceber em que momentos o espaço foi habitado. Mapas, 

pinturas, fotografias, histórias orais, mitos ou lendas são as fontes de informação que se encontram 

ao dispor e que carecem de uma análise cuidada para seleccionar o material realmente importante. A 

avaliação do local está intimamente relacionada com o ponto anterior. “Site assessment and 

documentation should result in one or more landscape plans to show open spaces, buildings, water structures, 

streets, walls and gateways. If a historic map of the site is available, it should be the bench-mark against which 

later and new development at the site can be assessed to determine the degree of restoration needed”
141

. 

c) Site management based upon listing of cultural landscape features, determination of 

conservation zone boundaries, and partial or complete restoration of listed landscape features; 

O objectivo deste passo é listar os diferentes componentes da paisagem cultural, determinando zonas 

de protecção e conservação, para que se possa distinguir o local como protegido. Caso não seja 

possível deve poder usar -se como guia um mapa histórico, se este existir, estabelecendo como 

critérios de prioridade o significado de cada estrutura no contexto global, e a sua contribuição para a 

manutenção da integridade na condição actual da paisagem. Em locais com uma área considerável a 

restauração deve acontecer numa escala adequada, assim como os processos de reparação. Por 

exemplo relativamente a sistemas hidráulicos, deve proceder-se para que as estruturas de colecção e 

distribuição sejam novamente um sistema coeso. 

d) Site planning and design of heritage trail network, interpretation centers and other visitor 

amenities, and development of community infrastructure with local participation. 

O planeamento com vista à presença de actividade turística deve ser feito tendo em conta a 

necessidade de sustentabilidade de todos os recursos a longo prazo. Os sistemas de trilhos que são 

muitas vezes criados na paisagem devem ser desenhados tendo em conta as necessidades do local 

e também do turista ao percorrê-lo, quer de forma pedonal quer através de um pequeno veículo, se 

assim for possível. Para que o visitante seja acompanhado nas suas deslocações pelo espaço deve 

existir um local para receber os turistas e guiar os mesmos. Esse elemento deve ser “(...) a combined 

welcome/visitor/interpretation centre, built for the purpose or and adaptative reuse of one of the historic buildings 

on a site. It should have toilets, rest areas, café, gift shop and exhibit space. Historic photographs, 3D physical 

                                                             
140

 Idem Ibidem, p.36 
141 In THAKUR, Nalini [et al], “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, [S./vol.], nº 28 

(2010), p.37 
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models of the reconstructed site, maps and timelines, could be among the displays. Handicrafts produced locally 

could also be sold here and a small auditorium with audio-visual facility can be an added asset. The facility should 

be at the main entry to the heritage site or close to it so that the visitor movement can be channeled through it”
142

. 

Para que o visitante tire o melhor partido do espaço “o jardim (ou paisagem) tem que ser dotado de 

sinalização adequada, de material interpretativo, têm que ser reduzidos problemas como os lixos, vigilância, 

sistematização dos caminhos, redução da acessibilidade a determinadas zonas, controlo de entradas e acima de 

tudo dispor de suficiente mão-de-obra especializada que assegure a sua manutenção”
143

. 

Pode ser necessário impor um limite de visitantes de acordo com a capacidade de carga da paisagem 

e com a necessidade de salvaguardar o património histórico e a sua sensibilidade biofísica
144

. Esta 

gestão deve ter em conta quatro pontos-chave directamente aplicados ao local em questão: 

morfologia, património cultural edificado, carácter da paisagem (simbolismo) e escala de 

intervenção
145

. 

De salientar ainda que na paisagem devem existir espaços de descanso amplos, abertos, com pontos 

de visualização onde turistas e população local se unem para partilhar experiências. A melhor forma 

de promover estas trocas de conhecimento é nestes locais com tradição e cultura. Pode potenciar-se 

a cultura imaterial simultaneamente, como por exemplo trabalhos de restauro, tecelagem, floricultura, 

entre outros. Estas acções privilegiam o contacto entre as comunidades, a natureza e a história pelo 

que, para se manterem activas, a sua realização deve ser sistemática, e não apenas com iniciativas 

esporádicas
146

. 

Algumas lições podem ser retiradas do processo de classificação, gestão e promoção das paisagens 

já efectuado. Na presença de património histórico as experiências anteriores são a base para um 

novo desenvolvimento de ideias e estratégias de intervenção. Entre estas podem destacar-se 

algumas
147

:  

 definir com clareza objectivos básicos de intervenção na paisagem; 

 explicitar a história do espaço, e documentá-la rigorosamente antes da narração; 

 definir um fio condutor e âmbito coerente para as acções; 

 definir uma estrutura física de projecto objectiva; 

 considerar os residentes como recursos culturais da paisagem; 

 adquirir a complexidade administrativa como um valor potenciador de iniciativas diversas; 

 analisar as vantagens do reconhecimento oficial, suporte administrativo e legal e da 

subsidiação económica e discernir. 

                                                             
142

 In SINHA, Amita, article of the “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, Brijender S. Dua, India, [S./vol.], 

nº 28 (2010), p.40 
143 In APAP – IFLA, Simpósio da Região Central de 1990 – “Turismo e Gestão da Paisagem” – Relatório Final – Proceedings, 

1ªed. Conferências realizadas no Porto, [S.n.], data das conferências 17 a 20 de Maio de 1990, [S./vol.], p.161 
144 Ver glossário p.84 
145 Referente a APAP – IFLA, Simpósio da Região Central de 1990 – “Turismo e Gestão da Paisagem” – Relatório Final – 

Proceedings, 1ªed. Conferências realizadas no Porto, [S.n.], data das conferências 17 a 20 de Maio de 1990, [S./vol.]. 
146 AGUIRRE ARIAS, Beatriz, “Del concepto de bien histórico-artístico al de patrimonio cultural, DU&P – Diseño Urbano y 

Paisage”, Centro de Estudos Arquitectonicos, Urbanisticos y del Paisage, Universidad Central de Chile, Santiago Chile, Vol. 4, 
nº11, (2007). 
147 Referente a SABATÉ BEL, Joaquim (dir), Laboratorio Internacional de paisages culturales, Identidades: territorio, cultura, 

patrimonio, Catalunya, [S./vol.], nº 1, (2005) disponível em http://hdl.handle.net/2099/1884 
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Em Setembro de 2001, o MIT e a UPC, decidiram unir esforços e criar o International Laboratory for 

the Research and Promotion on the cultural landscape com base nas pesquisas efectuadas e em 

projectos anteriores das respectivas instituições. 

Os objectivos principais deste laboratório passam por:
148

 

 Promover projectos teórico-práticos nesta área; 

 Impulsionar relacionamento entre os diversos especialistas; 

 Realizar convenções e publicar resultado de pesquisas; 

 Criar um centro de documentação para as paisagens culturais; 

 Atribuir, futuramente, apoio técnico a iniciativas de valorização dos recursos culturais. 

Podem fazer parte deste laboratório, a título individual, professores, projectistas, gestores de 

universidades, investigadores em geral, entre outros, desde que a temática do seu estudo incida 

sobre as paisagens culturais, estando incorporados elementos da Europa, e de Buenos Aires, dos 

quais se destaca a presença de Portugal através da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Para a continuidade evolutiva das paisagens culturais é necessário que a sua gestão e promoção 

seja no sentido oposto do conceito de “congelar a paisagem”. O desafio é perceber os valores 

incluídos na paisagem cultural em questão e procurar preservá-los mesmo num ambiente que é 

nitidamente de grandes mudanças
149

. 

 

3.2. SENSIBILIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES LOCAIS E TURISMO 

 

A reinvenção das tradições e da história das localidades é uma das ferramentas mais competitivas 

para a gestão e planeamento, e um factor de impulsionamento da modernização dos locais. Contudo, 

a destradicionalização
150

 bem como o turismo afectam não apenas as paisagens culturais e a sua 

identidade, mas também a forma como a mesma é vivida por residentes e visitantes. 

A grande possibilidade de participação da população nos projectos de conservação do património é 

um instrumento que potencia o desenvolvimento económico e o investimento. Esta proporciona uma 

melhor qualidade de vida das comunidades que habitam a envolvente assim como daquelas que se 

sustentam fora destes espaços. 

As populações despertaram para os elementos presentes à sua volta e que constituem a sua 

identidade colectiva, e por isso torna-se relevante a sua inclusão no tratamento do património, 

nomeadamente das paisagens culturais. Enfatiza-se assim que as paisagens culturais, bem como o 

património presente nas mesmas, são mais do que meros utensílios de entretenimento e consumo 

dos tempos modernos. 

                                                             
148 Idem Ibidem 
149  Referente a Bandarin (2010) in THAKUR, Nalini [et al], “Journal of Landscape Architecture – Cultural Landscapes”, 

Brijender S. Dua, India, [S./vol.], nº 28 (2010). 
150 Referente a FORTUNA, Carlos, Detraditionalization and tourism: old memories, new functions and the reconstruction of city 

images, Center of Social Studies, Faculty of Economics, University of Coimbra, [S./Vol.], nº 127, (2008). Ver glossário p.84 
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“(...) Cultural tourism rests in large part on the ability of a site to attract visitors who are interested in 

not just gazing at attractive sites and monuments, but also in learning about the past and 

contemporary cultures of a place”
151

. 

Para que o património turístico seja uma realidade bem fundada, as visitas não podem concentrar-se 

num monumento ou numa colecção de monumentos sem relação entre si e com a envolvente. 

“Cultural tourism rests upon the premise that the visitor has an immersive experience and an 

encounter with not just relics but everyday life”
152

. 

Actualmente, um dos problemas que a sociedade partilha é a necessidade de contacto livre com 

espaços naturais e de cultura, por vezes substituído por um ambiente artificial repleto de simbolismos 

sem significado ou localização, fruto da pressão económica. 

“Tourism offers therapeutic benefits especially when natural beauty is coupled with local human well-

being, peaceful attitudes of local residents and high scoring social organization”
153

. 

A indústria turística e as associações pro-património lutam pela continuidade do mesmo, contribuindo 

para a conservação dos bens culturais que acarretam ao estado ou às autarquias locais grandes 

gastos económicos. Porém os critérios pelos quais seleccionam as paisagens com valor cultural e 

histórico têm em conta as necessidades de mercado, desconsiderando as necessidades ambientais e 

ecológicas que se processam na paisagem. 

Não ignorando esta vertente negativa, o património pode também gerar mais-valias económicas, 

como as destacadas
154

:  

 Benefícios directos e tangíveis derivados do património; 

 Efeitos induzidos noutros sectores da sociedade; 

 Efeitos sobre a imagem do lugar ou intangíveis; 

 Efeitos sobre a tomada de decisão de localização de serviços; 

 Efeitos sobre a economia local e ordenamento. 
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nº 28 (2010), p.39. 
152 Idem Ibidem, p.35 
153 In FARINA, Almo, Ecology, cognition and landscape – Linking natural and social systems, 1ª ed. New York, Springer, 2010, 
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154 Referente a HERNANDÉZ, Eva V., NEVES, José S., “El patrimonio cultural como factor de desarollo regional e local; 

Emprego cultural, Iberografias – Revista de Estudos Ibéricos”, Centro de Estudos Ibéricos, Ano II, Guarda, [S./vol.], nº2, (2006). 

Gravuras 9: Actividades dinamizadoras 
do turismo 
Fonte: http://www.drapc.min-
agricultura.pt/base/noticias.php?dossier 
 
 

Gravuras 10: Actividades dinamizadoras do turismo 
Fonte: http://shoppingspirit.pt/2011/09/arte-a-solta-na-mata-nacional-do-bussaco-de-16-a-
18-de-setembro/ 
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O quadro seguinte compila alguns dos benefícios e malefícios da actividade turística: 

 

Esquema 3: Compilação de alguns impactos positivos e negativos que advêm do turismo, in TIMOTHY, Dallen J., 

NYAUPANE, Gyan P., Cultural heritage and Tourism in the developing World – A Regional Perspective, 1ªed. USA e Canada, 

Routledge, 2009, ISBN: 978-0-203-87775-3, [S./vol.]. 

 

Para que o turismo seja ferramenta viável, conduzindo a desenvolvimento económico e mantendo a 

preservação do património cultural, referem-se cinco pontos importantes
155

: 

 Informação disponibilizada aos potenciais turistas;  

 Qualidade e autenticidade
156

 nos recursos disponíveis ao público; 

 Conservação e gestão dos locais com respeito pela sua capacidade de carga; 

 Financiamento de forma a garantir a manutenção do espaço e a qualidade do ponto 2; 

 Planeamento e gestão para que as populações locais sejam favorecidas e participem na sua 

conservação e manutenção. 

“In a well preserved historic landscape, visitors are in the proper setting to better approach and 

comprehend the historic events or the historic times associated with the area and any monuments 

existing in it”
157

. 

Um grande número de pessoas viaja para os locais de origem, ou com os quais já teve contacto, 

porque se identifica individual ou socialmente com eles. Isto significa que mais que promover os 

locais pelas suas características, é necessário argumentar e criar formas de interacção com a 

população para estabelecer ‘laços’ com a paisagem. Estes conceitos estão bem patentes no turismo 

religioso referido inúmeras vezes como uma das formas primárias de turismo e grande foco de 

desenvolvimento
158

.  

As peregrinações são exemplos de património turístico com mais-valias importantes: 

                                                             
155 Referente a TIMOTHY, Dallen J., NYAUPANE, Gyan P., Cultural heritage and Tourism in the developing World – A 

Regional Perspective, 1ªed. USA e Canada, Routledge, 2009, ISBN: 978-0-203-87775-3, [S./vol.]. 
156 Ver ANEXO G 
157 In APAP – IFLA, Simpósio da Região Central de 1990 – “Turismo e Gestão da Paisagem” – Relatório Final – Proceedings, 

1ªed. Conferências realizadas no Porto, [S.n.], data das conferências 17 a 20 de Maio de 1990, [S./vol.], p.145 
158 Referente a Breathnach (2006), McIntosh (2008), Poria [et al] (2003,2006) in TIMOTHY, Dallen J., NYAUPANE, Gyan P., 

Cultural heritage and Tourism in the developing World – A Regional Perspective, 1ªed. USA e Canada, Routledge, 2009, ISBN: 
978-0-203-87775-3, [S./vol.].  

• meio de protecção das culturas 

• recuperação de celebrações e tradições esquecidas 

• ferramenta para consolidar a conservação se bem aplicada 

• aumento de receitas a nível regional, criação de possíveis postos de trabalho 

Impactos positivos 

• criação de maus hábitos para a sociedade em termos sócio culturais 

• vandalismo, desgaste do património material, poluição e compactação do solo 
em termos físicos 

• inflacção, superdependência, perda monetária, baixo rendimento em termos 
económicos 

• ruído e poluição 

Impactos negativos 
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 Os lugares visitados nessas peregrinações possuem património relevante, como igrejas, 

templos, conventos, montanhas sagradas, entre outros; 

 As rotas de peregrinação adquiriram significado e importância histórica na sua prática e nos 

locais onde se realizam; 

 Os ritos religiosos e cultos presentes nestas peregrinações fazem parte de um património 

imaterial e demonstram o esforço físico e valor interior da caminhada. Notem-se os casos das 

peregrinações a Fátima, ou a Santiago de Compostela. 

 

Actualmente, o turismo é mais do que uma articulação com o tradicional consumo de massas. É uma 

actividade que depende em grande parte da interacção entre a população local e os agentes externos 

que o procuram, sejam eles turistas ou investidores. Actua de forma transversal, conciliando as 

estratégias ao nível global, regional, e local, e um dos seus grandes objectivos é contribuir para a 

‘perenidade’ do património cultural
 159

.  

  

                                                             
159 Ver ANEXO H 
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CAPÍTULO IV. CASO DE ESTUDO: “O DESERTO CARMELITA DO BUSSACO” 

 

““Os bosques foram os primeiros templos de Deus. Aqui o Homem aprendeu 

A moldar as colunas e assentar a arquitrave 

E sobre elas dispor o teto – aqui ele concebeu 

A grandiosa abóbada, [fazendo-a] congregar e dispersar 

A música dos hinos, na mata escura 

Em meio ao frio e ao silêncio, ele se ajoelhou 

E dirigiu ao altíssimo seus solenes agradecimentos 

E suas súplicas””
160

. 

 

“À primeira vista (…) pareceu-me bastante comum, apenas um morro coberto de mato no qual alguém fincou um 

sucedâneo de cruz; mais um fetiche paroquial num lugar ainda movido a devoção. Alguma coisa, todavia 

chamou-me a atenção, perturbou-me, fez-me olhar de novo (...) era preciso vivenciar um local, usar ‘o arquivo 

dos pés’”
161

. 

 

À descoberta de um lugar repleto de história e beleza natural, o Bussaco surge como um imponente 

monumento à memória dos Carmelitas Descalços. À sua morfologia contrapõe-se o singelo silêncio e 

a oração que em tempos ‘domaram este gigante’. Somam-se-lhe as maravilhas por descobrir no 

interior das suas densas copas e um património edificado de diversas épocas que comprovam a 

presença humana no espaço. 

 

4.1. UMA PERSPECTIVA GLOBAL 

 

O concelho da Mealhada, pertencendo ao distrito de Aveiro, e devido à sua proximidade com o centro 

de Coimbra, regista fortes dinâmicas e apoios ao desenvolvimento socioeconómico. Possui 

excelentes acessibilidades a sul (Lisboa), a norte (Porto, Galiza) e ao interior ibérico (Salamanca, 

Madrid). É constituído por oito freguesias, das quais se destaca o Luso onde se insere a Mata 

Nacional do Buçaco (MNB)
162

, e faz parte da sub-região do Baixo Mondego. Sofreu o maior aumento 

de população na década de 70 com o regresso das ex-colónias, e encontra-se ainda numa fase lenta 

de crescimento populacional. 

A mão-de-obra existente concentra-se em cerca de 50% no sector terciário, associado às indústrias 

do ramo da alimentação, das bebidas e do tabaco. 

Os seus vectores de desenvolvimento são de base industrial, investimento em infra-estruturas e 

potencial turístico associado à temática da gastronomia, das quatro maravilhas da Mealhada: Água, 

                                                             
160  Bryant (1864) citado por SCHAMA, Simon, Paisagem e Memória (tradução de Hildegard Feist), 1ªed. São Paulo, 

Companhia das Letras – Schwarcz Ltda, 1996, ISBN: 85-7164-538-8, [S./vol.], p.208 
161 Idem Ibidem, p.33/34 
162 Nota: quando é referida a palavra Bussaco ao longo do texto, a tipologia de escrita adoptada são os dois ss, relativos à 

tipologia de escrita antiga (opção do autor relativamente à época a que o trabalho remete) 
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Pão, Vinho e Leitão, sendo este a última declarada Maravilha da Gastronomia em Portugal em 

2011
163

. 

A Mata Nacional do Buçaco situa-se assim no distrito de Aveiro, concelho da Mealhada, freguesia do 

Luso, a 40º 33’ N e 8º 28’ O
164

.  

No extremo flanco noroeste da Serra do Bussaco
165

, cujo perímetro florestal é de 962 hectares, a 

Mata surge delimitada por um muro com 5074 metros de extensão por 2,5 metros de altura, que 

encerra uma área de 104 hectares. Numa extensão de 20 km, a MNB ergue-se entre os rios Alva e 

Mondego. Inicialmente a cerca contaria 4 km de extensão e encerraria uma superfície de 90 hectares, 

área de clausura dos monges
166

.  

O comprimento máximo é de 2000 metros medidos entre a Porta do Luso e a antiga Porta do 

Telégrafo, sendo a largura máxima atingida aos 830 metros entre as portas da Rainha e de 

Coimbra
167

. 

A sua localização e características proporcionam uma vista abrangente para as Serras do Caramulo, 

da Estrela, da Lousã e para as zonas aplanadas de Montemor, Cantanhede e Aveiro.  

“Como sentinela avançada das grandes montanhas, este leão adormecido – o Buçaco – delimita as 

regiões serranas, das planuras da Beira-Mar”
168

.  

Através das várias portas inseridas na cerca acede-se ao interior da mata, e ao seu património 

natural e edificado sob acção humana, naquilo que constitui no seu todo a paisagem cultural da MNB. 

 

4.2. HISTÓRIA DO LOCAL 

 

O concelho da Mealhada revela presença humana desde o Paleolítico, no entanto os seus registos 

mais intensos decorrem da época romana. Em alguns escritos faz-se alusão à existência vestígios de 

presença castreja no topo do Bussaco, junto da porta do Telégrafo. 

Os povoados ibéricos deixam como recordação da sua passagem os moinhos de vento que serviriam 

para a moagem do grão para as populações locais
 169

. 

                                                             
163  Referente a CARDIAL Consultores, Destino Luso: Saúde, Beleza e Bem-estar, 1ªed. Mealhada, Câmara Municipal 

Mealhada, [S./Vol.] (2008). 
164 Ver ANEXO I 
165 Também designada por Serra do Luso, Serra do Carvalho, Serra de Santo António ou Serra do Cântaro, segundo LEITÃO, 

Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 1ªed. Odivelas, Artes gráficas – Guia Turístico Norte, 
Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, [S./Vol.], p.69 
166

 In MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, Autoridade Florestal Nacional, 

Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, 
[S./Vol.] (2009), p.31 
167

 Referente IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – Monumentos.pt [em linha]. Lisboa: SLP, 2001-2006 – 

[Consult. 14 Mar. 2011]. Disponível na WWW: <URL:http://www. monumentos.pt/>. Note-se que as descrições das medidas 
variam de acordo com os autores. Registe-se como exemplo: muro com cerca de 5300 metros de comprimento por 2,5 metros 
de altura, que encerra em si uma área de 105 hectares. No exterior do mesmo existem ainda aproximadamente 5 hectares 

também pertencentes à Mata. O comprimento máximo é de 1450 metros, e a largura máxima, atingida entre as Portas de 

Coimbra e a Porta de Sula, é de 950 metros. In LEITÃO, Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 
1ªed. Odivelas, Artes gráficas – Guia Turístico Norte, Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, 
[S./Vol.], p.71 
168 In MELO, Losé Troncho, Buçaco e os seus horizontes, 1ª ed. São Paulo – Brasil, gráfica José Magalhães Ltda, 1950, 

[S./Vol.], p.17 
169 Ver ANEXO J 

http://www/
http://monumentos.pt/
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No séc. IX estima-se que terá ocorrido o estabelecimento das Ordens Beneditinas no Mosteiro da 

Vacariça, contudo é feita, desde o séc. VI, referência à intervenção do Homem, através da acção dos 

monges beneditinos na Serra do Bussaco. Segundo a documentação do séc. XI, quando estes 

monges se estabeleceram já “ (…) num recôncavo da vertente Norte - Poente, brotavam nascentes 

caudalosas, frias e quentes, que alimentavam um ribeiro, e ali se estabeleceram os primeiros 

pioneiros, dando o nome de Luso à povoação que criaram”
170

. 

Depois do estabelecimento das ordens beneditinas e da sua expansão por vários territórios, um dos 

momentos mais marcantes na história do Bussaco foi a chegada da Ordem dos Carmelitas 

Descalços. 

O primeiro convento Carmelita Descalço em Portugal data de 1581, em Lisboa, invocando S. Filipe. 

Após esta data vários outros se formaram, contudo a necessidade residia na criação de um lugar 

isolado, um ‘Deserto’ onde pudessem praticar o eremitismo ‘puro’. 

Antes da instalação dos Carmelitas Descalços na Serra do Bussaco, uma das hipóteses 

apresentadas seria a Serra de Sintra. No entanto o factor de proximidade à corte e a afluência a este 

local determinou a sua exclusão. Depois de longa procura, sugeriram-lhes e cederam-lhes umas 

‘terras a que chamavam Bussaco’
171

, partiram então os religiosos para o início da obra que se viria a 

efectivar com 10 cruzados. 

Com a chegada dos Carmelitas em 1627, a Mata passa de uma paisagem gerida pela população que 

dela retirava benefícios e recursos, para a consagração a ideais de significado e motivação religiosa: 

um ‘Deserto’, um retiro incompatível com a presença dessa mesma população. 

No início do séc. XIX (1806), Napoleão decretou o bloqueio continental contra Inglaterra, decidindo 

invadir Portugal enquanto aliado dos Ingleses e retirar aos Ingleses as bases navais. Assim se dá em 

1810 a Batalha do Buçaco. Durante dois dias (27 e 28 de Setembro) travou-se uma batalha dura e 

com muitas baixas de ambas as partes. A derrota napoleónica deveu-se em parte à floresta bastante 

densa e declives ‘repentinos’. Lord Wellington no comando das tropas portuguesas colocou fim à 

terceira invasão francesa sob o comando do General Massena. 

A concepção deste espaço em muito foi afectada, tanto na envolvência da vegetação como na vida 

quotidiana da Ordem. 

Em 1834, com a extinção das ordens religiosas a MNB passa para a alçada da Autoridade Geral das 

Matas do Reino (AGMR), que introduz na Mata novas espécies exóticas, novos caminhos e portas de 

acesso. Neste século deu-se assim a ampliação da Mata em direcção ao Luso. 

O património degradou-se cada vez mais e eram bem visíveis as necessidades de restauro. Segundo 

nos escritos, o próprio administrador da Mata descrevia a situação de abandono: silvados, ruas 

obstruídas, sistemas de água destruídos, bem como danificação de todas as obras de arte ainda 

existentes
172

. 

                                                             
170 In MELO, Losé Troncho, Buçaco e os seus horizontes, 1ª ed. São Paulo – Brasil, gráfica José Magalhães Ltda, 1950, 

[S./Vol.], p.18 
171

 Ver ANEXO K 
172 Referente a ARAÚJO, Ilídio Alves de, Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, 1ªed. Lisboa, Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização, 1962, Vol.01.  
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Desactivado o antigo convento, de acordo com a legislação proveniente da Revolução Liberal, 

surgem novos projectos para a Mata. 

Desde finais da primeira metade séc. XIX que a imagem mítica do Bussaco se transformou. O 

Bussaco passou a ser representado em gravuras de madeira oitocentistas, publicadas em várias 

revistas da época. Em 1860 os turistas acorriam já em grande número ao Bussaco, consequência da 

grande procura das termas do Luso. Figueiredo (1918) refere-se a esta época com as seguintes 

palavras: “Ainda conheci o Bussaco humilde, com uma única hospedaria, modesta, onde se 

albergavam os raros visitantes que subiam a serra, a passar horas suaves na paz da floresta 

religiosa”
173

. 

Em 1887, é encomendado um novo projecto para o Bussaco à firma Roda e Figli, de Turim, visando a 

criação de um parque romântico em permuta do ‘Deserto’. 

Devido à conjuntura económica e política, entre outras, o projecto não avançou, assim como não 

avançou o Palacete Régio, e surgiu em 1888, sob a mão de Manini, uma nova proposta para um 

menos vistoso palácio do povo, encomendado por Emídio Navarro. O palácio, do povo pouco adquiriu 

e, só foi concluído no início do séc. XX, após várias alterações e anexos projectuais, sacrificando 

irrecuperavelmente uma parte do Convento Carmelita. 

“O Convento dos Carmelitas, coração da ‘Mata’, deixou de bater em Novembro de 1888 – do mal o menor, pois 

se fez um ‘transplante’. Assim nasceu a ‘Hospedaria’ do Buçaco. Sacrificou-se para construir, opção discutível 

mas que venceu sem resistências. Apenas as ‘ossadas dos devotos cenobitas estremeceriam de horror se, pelas 

órbitas das suas caveiras amarelentas, pudessem ver o que vai cá para fora’”
174

. 

Do início do séc. XX destaca-se ainda a romaria da Ascensão (do Senhor) cuja tradição se 

desconhece a origem concreta. Segundo alguns registos dizia-se que o número de pessoas era tão 

elevado que daí surgiu a necessidade de construção de uma nova hospedaria que sucederia ao 

recolhimento do Convento
175

. 

Em 1922, o planalto do Bussaco foi ainda alvo de uma tentativa de criar um campo de aviação, que 

não progrediu devido à altitude. Houve também registos de se ter procurado criar um campo de golfe, 

para serviço dos hóspedes da ‘Hospedaria’ do Bussaco, que acabou por sucumbir. 

O Palace Hotel do Buçaco permanece desde então como obra de carácter imponente e de grande 

impacto paisagístico. 

A MNB em todo o seu património botânico, paisagístico, arqueológico, arquitectónico, religioso, militar 

e histórico é considerada Monumento Nacional em 1943. 

 

 

 

 

 

                                                             
173 Autor citado por MARQUES, Maria Alegria F., RODRIGUES, Alice Correia G., Concelho de Mealhada – Terras do Verde e 

de Ouro, 2ªed. [S.l.], Reviver Editora, 2002, ISBN: 972-986-91-3-8, [S./vol.], p.79 
174

 In LEITÃO, Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 1ªed. Odivelas, Artes gráficas – Guia 

Turístico Norte, Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, [S./Vol.], p.69 
175 Referente a MARQUES, Maria Alegria F., RODRIGUES, Alice Correia G., Concelho de Mealhada – Terras do Verde e de 

Ouro, 2ªed. [S.l.], Reviver Editora, 2002, ISBN: 972-986-91-3-8, [S./vol.]. 
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4.3. ANÁLISE PAISAGÍSTICA 

 

A análise paisagística da MNB é baseada na valorização dos componentes da paisagem. Esta é a 

expressão dos diversos recursos naturais e da acção humana, constituindo um verdadeiro património 

cultural. 

A caracterização e identificação da paisagem requerem a adopção de critérios de análise. São estes 

a sua identidade, a coerência de usos, a riqueza biológica, a raridade e as sensações provocadas 

pela paisagem
176

. 

A paisagem da MNB tem uma identidade própria, associada ao seu grande peso histórico e cultural. 

Tal importância advém da presença secular dos Carmelitas que perdura e prevalece perante as 

modificações intrínsecas a cada época [(a reportar para o próximo sub capítulo)]. 

As características biofísicas desta área conduziram ao estabelecimento de um equilíbrio funcional e 

ecológico tornando-o coerente com o seu uso. A estrutura ecológica, a geologia e o relevo, o clima e 

o tipo de solos determinam a composição global da Mata. 

A riqueza biológica presente na diversidade da flora e da fauna confere o elevado valor e suporte 

desta paisagem. A raridade que lhe é inerente é consequência dos pontos anteriormente referidos e 

provoca a cada visitante sensações únicas que têm como ponto basilar a tranquilidade. 

 

4.3.1. Fisiografia e geomorfologia 

“Monte Buçaco se o luar demora 

numa salva de prata nos teus cumes 

sobem das fontes águas de ciúmes 

dos teus ribeiros um cantar que chora.”
177

 

A MNB desenvolve-se aproximadamente entre as cotas 250 e 560
178

. As exposições são 

predominantes a norte
179

. Coexistem no espaço zonas de vale, como são os casos do Vale dos 

Abetos a Norte e o Vale do Carregal a sul, ladeados pelas cumeadas da Costa do Sol a Norte e pela 

Costa do Sacramento a sul. Os dois vales separam-se ainda por uma cumeada menor, e unem-se na 

Fonte Fria, formando o característico Vale dos Fetos. 

Os declives dominantes são classificados de moderadamente acentuados a acentuados (classes 10-

20% e 20-40%, respectivamente)
180

. 

É constituída por várias linhas de água
181

. Estas revelam escoamento substancial apenas durante os 

períodos chuvosos, apresentando um regime torrencial e estando secas no Verão. A principal linha 

de água alimenta a Fonte Fria.  

Geologicamente a zona é definida como ‘sinclinal do Buçaco’.  

                                                             
176 Referente Cancela d’ Abreu e Correia (2001) in MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E 

DAS PESCAS, Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da 
Mata Nacional do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009). 
177 In SILVA, Ferraz da, Monte Buçaco – Ensaios de Poesia, 1ªed. Ermesinde, Edições Ecopy, 2009, ISBN: 978-989-656-004-

1, Vol.1, p.08 
178 Ver ANEXO L 
179 Ver ANEXO M 
180 Ver ANEXO N 
181 Ver ANEXO O 



PAISAGENS CULTURAIS: MEMÓRIA DE UMA IDENTIDADE COLECTIVA PARA O FUTURO  

Caso Estudo: Deserto Carmelita do Bussaco 

Página 52 de 140 
 

A Serra do Bussaco organiza-se num sistema geológico muito variado, onde as suas formações 

podem remontar desde o período Arcaico (Ante-Ordovícico) ao Quaternário. A zona mais rica, e onde 

têm sido descritos vários fósseis localiza-se na zona denominada Bacia Carbonífera do Bussaco
182

. 

A Bacia Carbonífera do Bussaco “ (…) aflora com uma orientação Norte-Sul ao longo da falha Porto-

Coimbra-Badajóz-Córdova. A série sedimentar inicia-se por depósitos de leque aluvial a que se seguem cerca de 

40 metros de depósitos de planície aluvial contendo uma flora fóssil do tipo Rothiegendes inferior, com idade 

provavelmente correspondente ao Estefaniano mais superior. A série termina por depósitos fluviais”
183

. A MNB 

na sua área contempla formações do Pérmico a norte, do Triássico a sudeste e do Senoniano (grês 

do Bussaco) na zona da Cruz Alta.  

O clima da Serra do Bussaco é ameno, com raras e rápidas geadas onde pode excepcionalmente 

nevar. Segundo a classificação de Thornthwaite pode descrever-se como um clima super-húmido, 

mesotérmico, com défice de água moderado no Verão e pequena eficiência térmica nesta época.
184

 

As temperaturas podem atingir 39-40ºC no Verão e cerca de 1ºC no Inverno, sendo a média anual de 

14ºC. O valor médio anual de insolação é de 1718 horas.  

Os ventos dominantes são de Noroeste, registando-se também de Sudeste no Inverno
 185

. 

A MNB regista uma humidade atmosférica própria do seu microclima, os valores de pluviosidade 

anual registam cerca de 1500mm, 130 dias anuais de chuva, nevoeiro denso e frequente 

particularmente no Verão.
 
Anualmente registam-se valores de evaporação de 582mm. Os nevoeiros 

são frequentes no período de Junho a Setembro, com valores médios anuais de 29,9 dias. 

As trovoadas registam-se sobretudo entre Março e Junho. 

Os solos da MNB provêm de solos litólicos húmicos e não húmicos. São pouco profundos, 

pedregosos em geral, com horizontes A00 e A0 bem definidos e com ph baixo
186

. 

A MNB é uma das melhores colecções dendrológicas da Europa.  

Monumento polivalente apresenta características excepcionais naturais, botânicas, zoológicas, 

paleontológicas, militares, religiosas, históricas e tradicionais. 

 

4.3.2. A Mata: Património Natural (Flora, Fauna e habitats) 

“As árvores gigantescas, no seu maior desenvolvimento e vigor entrelaçam e cruzam os seus ramos em altura, 

formando maravilhosas cúpulas de folhagem que os raios de sol dificilmente conseguem penetrar”
187

.  

A presença do Homem na paisagem, independentemente da sua tipologia, mas no caso particular de 

grandes matas ou florestas, cria padrões espaciais próprios que afectam entre outros, a estrutura, a 

abertura das clareiras e a organização das espécies existentes. (nota pertinente para o caso do 

                                                             
182 Referente a LEITÃO, Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 1ªed. Odivelas, Artes gráficas – 

Guia Turístico Norte, Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, [S./Vol.]. Ver ANEXO P 
183 Idem Ibidem, p.83 
184 Referente ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, Autoridade Florestal 

Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco, 1ª ed. 
Mealhada, [S./Vol.] (2009). 
185 Referente a LEITÃO, Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 1ªed. Odivelas, Artes gráficas – 

Guia Turístico Norte, Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, [S./Vol.]. 
186  In Santos (1992) citado em MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional 
do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009), p.53 
187 In ALMEIDA, Sara Fernandes, O Perímetro Florestal da Serra do Buçaco na perspective do Arquitecto Paisagista, 1ª ed. 

Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, 2009, [S./vol.], p.40 
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Bussaco, que ao longo dos tempos sofreu alterações em todos os pontos referidos, sendo muitas 

delas devidas à presença dos Carmelitas Descalços). 

Os primeiros povoadores foram plantando nos terrenos que eram antes ‘pedregosos e agrestes’
188

: 

primitivas oliveiras mediterrânicas, medronheiros, freixos, ciprestes, castanheiros e carvalhos 

autóctones. Posteriormente a oliveira foi sendo substituída por ‘pinheiro das orlas marítimas’, nas 

encostas mais íngremes e de menor produtividade. 

“ (…) Vento que sopra, aragem que inflama cedros e pilriteiros de viagem onde se sente a alma da 

Paisagem e apetece dormir na tua cama”
189

. 

A flora da MNB possui uma vegetação luxuriante com árvores centenárias de grande porte.  

O microclima característico permite que a vegetação se desenvolva para portes notáveis, que 

contrastam em diversidade e majestade com a envolvente tipicamente de monocultura, caracterizada 

pela predominância de matas de eucalipto e pinhal bravo, e pela existência de áreas agrícolas nos 

vales mais amplos e próximos dos aglomerados
190

. 

O ex-líbris da MNB é o famoso Cedro do Bussaco (Cupressus lusitanica Miller), originário do México 

e Guatemala, que segundo vários autores teria sido a primeira espécie exótica introduzida. 

Considera-se que a introdução de espécies exóticas pode ser anterior à chegada dos Carmelitas 

(1626), e posterior ao descobrimento do México (1518). 

Segundo o botânico Tournefort (1656-1708), aquando da sua visita e estudo da Mata, em 1686, o 

Cedro-do-Bussaco era a única espécie exótica. Existem vários exemplares de ‘Cedro-do-Bussaco’ 

com dimensões entre os 35 e 40 metros de altura, sequóias americanas, eucaliptos, pinheiros e 

carvalhos.  

Os Carmelitas introduziram na mata grande variedade de espécies exóticas, com conhecimento da 

estética, da ciência, da arte e da natureza
191

. 

De modo geral pode dizer-se que a vegetação da MNB se divide em floresta, árvores notáveis, 

Bosque ‘climácico’ e fetos arbóreos, tipificando quatro grupos: Arboreto; Mata Climácica da Cruz Alta; 

Pinhal; Jardins, Vale dos Fetos e Vale dos Abetos
192

. 

As listagens efectuadas para a MNB, constantes do POGMNB (2009)
193 compilam 235 espécies de 

herbáceas, 257 espécies entre arbóreas e arbustivas, 89 espécies de porte notável ou raras, 268 

espécies herborizadas, 13 exóticas com carácter invasor e 173 espécies de briófitos (gravura 14). 

A Mata Climácica da Cruz Alta é constituída por 26 espécies distribuídas pelos diferentes estratos. Na 

área de pinhal predomina o pinheiro bravo (Pinus pinaster).  

                                                             
188 In MELO, Losé Troncho, Buçaco e os seus horizontes, 1ª ed. São Paulo – Brasil, gráfica José Magalhães Ltda, 1950, 

[S./Vol.], p.18 
189 In SILVA, Ferraz da, Monte Buçaco – Ensaios de Poesia, 1ªed. Ermesinde, Edições Ecopy, 2009, ISBN: 978-989-656-004-

1, Vol.1, p.08 
190 Referente a ALMEIDA, Sara Fernandes, O Perímetro Florestal da Serra do Buçaco na perspective do Arquitecto Paisagista, 

1ª ed. Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, 2009, [S./vol.]. 
191 Referente a ARAÚJO, Ilídio Alves de, Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, 1ªed. Lisboa, Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização, 1962, Vol.01.  
192

 Referente a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, Autoridade Florestal 

Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco, 1ª ed. 
Mealhada, [S./Vol.] (2009). Ver ANEXO Q 
193 Ver ANEXO R 
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O Jardim mais formal localiza-se junto ao Palace e ao Convento e caracteriza-se pelas suas formas 

desenhadas em buxo (Buxus sempervirens). O Vale dos Fetos deve a sua designação à presença de 

exemplares maravilhosos de fetos arbóreos (Dicksonia antarctica) e a referência antiga ao Vale dos 

Abetos surge provavelmente associada à presença deste género no princípio do vale que se avista 

ao aceder à mata pelas Portas da Rainha. 

Até à bula de excomunhão do Papa Urbano VII, realizaram-se muitos cortes de vegetação na mata 

pelas populações vizinhas. 

Além dos principais grupos de espécies já referenciados, existem ainda na MNB dois habitats 

naturais constantes da Directiva Habitats: o Laurus nobilis (5230) e os carvalhais galaico-portugueses 

de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9320). 

No que respeita à fauna presente, o Plano de Gestão e Ordenamento da Mata Nacional do Buçaco 

(POGMNB) conta 36 espécies de mamíferos, 70 espécies de aves, 14 espécies de répteis, 10 

espécies de anfíbios, 5 espécies de peixes e 6 espécies de moluscos. Ainda este ano serão 

divulgados, de acordo com a Universidade de Aveiro, os guias respeitantes à flora e fauna da MNB 

que actualizarão alguns destes valores (gravura 15). 

De toda a moldura (representada pela Cerca), ressalta a grande mancha de vegetação que se 

enquadra e é complementada pelo uso de materiais simples e rústicos como quartzo branco e jorra 

negra nos embrechados dos edifícios carmelitas, pelos pavimentos em seixo e pelas cantarias 

toscas, que constituem o Património Histórico da Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. EXPLORAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO EXISTENTE 

 

O estudo do património existente na Mata Nacional do Buçaco deve começar pelos factos globais 

conhecidos de todos e posteriormente ir-se embrenhando mais profundamente nos simbolismos e 

significados que permanecem na paisagem desde há longos séculos. 

“E, por esta grande e solene mata, passaram outrora os monges, Carmelitas Descalços, solitários e 

silenciosos, sequestrados do género humano, praticando com Deus e com os seus corações”
194

. 

Esta impregnação na paisagem deve ser de tal forma que cada um se transforme no seu ‘genius loci’. 

                                                             
194  In Jackson (1873) citado em MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional 
do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009), p.13 

Gravura 12: Fauna da Mata Nacional Buçaco 
Fonte: Cláudia Costa 

 
 

Gravura 11: Flora da Mata Nacional Buçaco 
Fonte: Cláudia Costa 
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De uma forma metafórica pode afirmar-se que o ideal seria cada indivíduo experimentar a paisagem 

sob o ‘hábito’ Carmelita, pois não existem melhores olhos que os da alma para se sentir o elemento 

singular que a Mata representa no seu conjunto. 

Aquilo que resta do Deserto Carmelita pode ser acompanhado através destas metáforas: “ ‘O Bussaco 

moderno está todo errado. Da cerca dos fradinhos, cheios de silêncio santo, pensou-se uma tapada realenga
195

 

(…) E no lugar onde dantes pequenos casebres se achegaram ao calorzinho do humilde convento, projectou-se 

erguer um Palácio para os reis de Portugal. (…) A enorme mancha branca deste monumento, todo de pedra de 

Ançã, novinha e acabada de abrir a canivete, destoa da tinta das copas dos cedros seculares, dos carvalhos, dos 

pinheiros, irmanados, com doçura, nos matizes dos seus verdes diferentes; e a tez macia e pálida desta anémica 

pedra feminina, que usa pó de arroz, mais amaneirada parece aqui, ao lado do grão duro do granito azul que se 

marreia para a brita das estradas e predomina nos serrados da máscula crosta beiroa. Para mais êste exótico 

Palácio, porque se instalasse onde não devia, teve de afastar de si, com os cotovelos, tôdas as dependências 

modestas que lhe tomavam o lugar, e de esmagar, com o seu orgulho de franduno endinheirado, o humílimo 

conventozinho que, à sua ilharga, é hoje um velho carmelita descalço, mutilado, vexado, a ver-se-lhe a carne 

mísera do burel em farrapos’!” 196
 

 

4.4.1. Património Cultural Carmelita  

As estruturas construídas que marcam a morfologia do lugar estão revestidas de simbologia, 

tornando a paisagem da MNB ‘sagrada’ na existência das suas capelas, ermidas, passos da Via-

sacra, cruzeiros e fontes
197

.  

“ A proliferação das formas vegetais – gavinhas, folhas, ramos e árvores – não servia apenas para 

decorar, mas fazia parte de um programa coerente que visava tornar a Igreja num jardim 

paradisíaco”
198

. 

É assim, com este sentido Bíblico que a Mata se constitui elemento essencial do Património Cultural 

dos Carmelitas Descalços. 

As portas de Coimbra serviam de recepção para os que chegavam e para os recados que traziam, 

que fossem do âmbito do convento. Foram as primeiras e únicas portas existentes aquando da 

construção da cerca e lembravam a quem entrasse que este espaço era de oração. Posteriormente 

foram abertas outras, perfazendo actualmente um total de dez. 

“Desse lugar ermo surgiram o Mosteiro, ‘verdadeira morada da humildade e da pobreza’, com 

claustro lageado de cantaria, e forrado de cortiça, com igreja junto e envolvidos por um jardim e 

recantos cheios de frondosíssimas hidrangeas”
199

.  

Este mosteiro localiza-se a 360 metros de altitude, implantado a norte dentro da MNB.  

                                                             
195 Ver ANEXO S 
196

 In Figueiredo (1918) citado por MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional 
do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009), p.36 
197 Referente a ANDRESEN, Teresa, MARQUES, Teresa P., [et al], “Monumentos, Instituto da Habilitação e Reabilitação 

Urbana” [S.l.], nº20, (2004). 
198

 In Oettinger (1962) citado por SCHAMA, Simon, Paisagem e Memória (tradução de Hildegard Feist), 1ªed. São Paulo, 

Companhia das Letras – Schwarcz Ltda, 1996, ISBN: 85-7164-538-8, [S./vol.], p.234 
199 In MELO, Losé Troncho, Buçaco e os seus horizontes, 1ª ed. São Paulo – Brasil, gráfica José Magalhães Ltda, 1950, 

[S./Vol.], p.19 
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A pobreza carmelita era notória desde a sua vida eremítica, passando pela alimentação baseada no 

pão, frutas, hortaliças das hortas e peixe seco, até às visitas condicionadas uma vez por semana, no 

caso do prelado. Às sextas-feiras não poderiam comer o que fosse quente e comunicavam entre si 

apenas de quinze em quinze dias durante duas horas e meia, conversando sobre assuntos referentes 

à Ordem
200

. O convento vivia das esmolas de instituições ou particulares, dos benfeitores. 

O convento é marcado na sua arquitectura pela pobreza deliberada através do uso dos embrechados 

e da cortiça. Dos materiais considerados mais pobres além do embrechado, regista-se a cortiça, a 

madeira, a terra e a palha, numa escala descendente do nível de pobreza. 

Inserida na planta rectangular
201

, surge a Igreja do convento, com desenho em cruz grega, pobre e 

com uma única entrada lateral acedida através do claustro, rodeada por 4 pátios. A oeste insere-se o 

coro. No seu interior algumas imagens que existiam conferiam-lhe menor grau de pobreza. 

Actualmente apesar da ‘pobreza’ da sua arquitectura, muito património histórico que se considera 

importante para o conhecimento da Ordem encontra-se encerrado no seu interior. 

O claustro era pequeno e sombrio, assim como os corredores que dele irradiavam, e destacavam-se 

as poucas pinturas existentes nas suas paredes. 

As celas eram pequenas e mais uma vez desprovidas de riqueza. Possuíam como conforto, uma 

banca e um catre, e eram forradas a cortiça, bem como os corredores e o claustro. 

A fachada, voltada a noroeste, é constituída por uma estrutura em galilé aberta de tripla arcada de 

diferentes alturas, e por dois planos laterais decorados com embrechados representando as várias 

simbologias usadas pela Ordem. Actualmente, esta é antecedida por um terraço com uma cruz 

centrada e elevada por degraus, dá para os jardins exteriores.  

As ermidas eram onze, dedicadas sobretudo às principais devoções da Ordem Carmelita: Sta Teresa, 

N. Sra. da Assunção, N. Sra. Da Expectação, S. José, S. João Baptista, S. Miguel, N. Sra. da 

Conceição, Sto. Elias, Sacramento, Sepulcro e Calvário. 

Estas “localizavam-se ‘umas sobre a crista de alcantilados rochedos, outras na profundidade dos 

vales, outras encostadas à concavidade das lapas, e todas cercadas de frondente arvoredo de 

variada e formosa vegetação’”
202

. 

Possuíam geralmente um oratório, uma sacristia para se paramentarem, um cubículo de descanso, 

uma casa de fogo, um jardim de alegretes e campanário, e ainda fontes ou cisternas
203

. O som dos 

sinos era característico nas horas de oração, ecoando e enchendo a serra até alcançar as aldeias 

vizinhas. 

No seu interior, as ermidas e capelas eram mais ou menos revestidas com azulejos policromos, 

sobretudo na zona do frontal de altar. Este apresentava padrões com superfície rectangular e plana, 

                                                             
200 Referente a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, Autoridade Florestal 

Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco, 1ª ed. 
Mealhada, [S./Vol.] (2009). 
201 Ver ANEXO T 
202 In Carvalho da Costa referido por ARAÚJO, Ilídio Alves de, Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, 1ªed. Lisboa, 

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 1962, Vol.01.  
203 Referente a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, Autoridade Florestal 

Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco, 1ª ed. 
Mealhada, [S./Vol.] (2009). 
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de dimensões variáveis entre os 90-115 cm de altura (8-9 azulejos), podendo ser aumentado com 

frisos ou cantoneiras. 

 A sua estrutura básica era constituída por uma sanefa, composta em regra por 2 azulejos de altura, 

inspirada, em geral em tecidos bordados, como referido no capítulo I, onde existe um motivo central 

do qual irradiam elementos florais. Lateralmente encontra-se o pano delimitado pelos sebastos, cujos 

motivos são iguais aos das sanefas. O pano representava a parte nobre do frontal, possuindo 

símbolos heráldicos e religiosos ou inscrições, de acordo com o que era pedido. Mais raramente 

surgem as ilhargas, que designam os espaços laterais do frontal de altar
204

. 

No conjunto do Buçaco destacam-se os motivos damascados, usados em substituição dos tecidos 

ricos, presentes por exemplo na capela do Ecce Homo, Capela de S. João da Cruz, Capela de S. 

Pedro e Capela de S
ta
 Maria Madalena. 

Outras capelas como a de S. João do Deserto ou de S. José destacam-se já pelo uso de frontais de 

ramagens com aves e animais muitas vezes exóticos, entre ramos ou emparelhados no fundo
205

. 

Após o abandono, os restos de azulejaria permanecem em vários locais, nalguns casos reaplicados. 

Apresentavam ainda por vezes pinturas em tábuas de madeira, as quais D. António Vasconcelos e 

Sousa terá mandado substituir por esculturas de barro cozido. Um dos elementos típicos da região da 

Bairrada é precisamente o barro vermelho
206

. 

Construídas e sustentadas por paredes autoportantes em alvenaria de pedra argamassada e 

rebocada possuíam coberturas de estrutura abobadada ou apenas de madeira revestida com telha. 

Estes materiais e tipologias adequavam-se a ermidas, capelas e fontes, podendo as últimas ser 

constituídas apenas por uma estrutura autoportante. 

As capelas da Via-sacra, adornadas de embrechados nos cunhais, cimalha, embasamento e contorno 

das modinaturas, possuíam uma planta quadrangular e coberturas rasgadas por clarabóias para 

entrada da luz e iluminação das imagens presentes no interior. O seu remate era feito em forma de 

cruz. O tecto é em formato de falsa abóbada, formada pelos embrechados, que contornam também 

as paredes
207

. Possuíam portas de moldura recta na fachada principal e janelos nas laterais. 

Cada uma possuía ainda na sua fachada principal uma placa com a indicação do passo que 

representava. 

As estruturas construídas alargam-se ainda às várias fontes que se dispõem pelo espaço: fonte de 

Sta Teresa, fonte do Carregal, fonte de S. Silvestre, fonte de Sto Elias, fonte de S. Miguel, fonte da 

Expectação, fonte da Samaritana, fonte Nova, sendo a Fonte Fria a de maior destaque pela sua 

dimensão e arquitectura
208

. As fontes, enquanto elemento receptor de água, conferem à mata beleza 

e frescura, tornando-se quase símbolos de pureza. Serviam, em muitos casos, através dos sistemas 

de distribuição, para irrigar as hortas, abastecer o convento e as ermidas. 

                                                             
204 Referente a NEVES, Amaro, Azulejos do Buçaco, 1ª ed. Oliveira de Azeméis, Lacticoop, 1992, [S./vol.]. 
205 Ver ANEXO U. 
206 In MARQUES, Maria Alegria F., RODRIGUES, Alice Correia G., Concelho de Mealhada – Terras do Verde e de Ouro, 2ªed. 

[S.l.], Reviver Editora, 2002, ISBN: 972-986-91-3-8, [S./vol.]. 
207

 Referente IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – Monumentos.pt [em linha]. Lisboa: SLP, 2001-2006 – 

[Consult. 14 Mar. 2011]. Disponível na WWW: <URL:http://www. monumentos.pt/>. 
208 Referente a LEITÃO, Noémia Maria B. M., [et al], Luso no tempo e na história (1937-1987), 1ªed. Odivelas, Artes gráficas – 

Guia Turístico Norte, Junta de freguesia de Luso e Junta de Turismo Luso-Buçaco, 1987, [S./Vol.]. 

http://www/
http://monumentos.pt/
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Os Carmelitas Descalços foram muito além na simbologia e na busca por elementos de ligação à 

Terra Santa - construíram no Bussaco não um, como era habitual dos Desertos Carmelitas, mas dois 

planos arquitectónicos. Um representado pelo convento e ermidas de habitação (o Deserto em si) e 

outro referente às capelas dos passos (Sacromonte). A combinação entre estes elementos e a mata 

resulta numa peça única. 

 

4.4.2. Relação entre os elementos construídos e a mata: Deserto Carmelita do Bussaco 

– Santo Desierto de San José de Las Batuecas 

A Ordem do Carmelo é caracterizada pela oração contemplativa e pela devoção no seu estado mais 

puro. 

Actualmente a vida eremítica rege-se por dois documentos principais
209

: 

 Capítulo XIII da segunda parte das Constituiciones Fratum Discalceatorum Ordinis Beatissimae 

Virginis Mariae de Monte Carmelo (Roma, 1940); 

São descritas entre outras normas, como devem os religiosos ocupar-se em contínua oração, 

existindo um máximo de 20 eremitas clérigos e os outros suficientes para atender a comunidade, 

devendo permanecer um mínimo de um ano no Deserto, salvo excepções de calendário religioso. 

 Las instituicciones pro Eremis Fratum Discalceatorum…(Roma, 1932); 

Este documento referencia a forma como se orienta o Deserto perante visitas exteriores (tocando-se 

o sino na portaria para que se ouça em todo o Deserto), os horários de missa e oração, a tipologia 

dos cânticos, os materiais aplicados nos utensílios da missa, as vestes e os tempos adequados ao 

retiro (quando se colocam as capas brancas), entre outros. 

A clausura restrita não permite, nem tem como objectivo a actividade apostólica. O mesmo se verifica 

nos locais adoptados pelos carmelitas para a ‘construção’ dos seus Desertos. 

A propensão inicial destes locais para condições agrestes e de vegetação esparsa foi contrariada 

pela necessidade (consumada regra) de plantação de grande variedade de vegetação dos Desertos 

Carmelitas. A natureza e a arquitectura deveriam ‘imitar-se’ mutuamente num equilíbrio ‘celestial’. 

A montanha desde os tempos bíblicos constituiu-se lugar de comunicação excepcional com Deus. 

O termo el-Kadher (utilizado para denominar o Monte Carmelo) designa ‘o Verde’. Dela portanto 

advém o ambiente sagrado ideal para a solidão e meditação. 

A história de Batuecas é preenchida de lendas e simbolismos remontando a sua origem a um grupo 

de primitivos que careceriam de ser evangelizados.  

O local é de imponência, quietude e distante de todas as populações. O silêncio é constante em 

qualquer hora do dia ou da noite. Pode considerar-se um ‘lugar fora do mundo’ e da história. 

“Está situado en el último valle de Castilla, en la provincia de Salamanca, y tras los montes, la región 

de las Hurdes, provincia de Cáceres, en Extremadura”
210

. 

                                                             
209 Referente a DEL CARMEN, Felipe de la Virgen, La Soledad Fecunda, 1ª ed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1961, 

[S./vol.]. 
210 In MAROTO, Daniel de Pablo, Batuecas – Terra mítica y Desierto Carmelitano, 1ªed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 

2001, ISBN: 84-7068-262-8, [S./vol.], p.19 
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O Desierto de San José de Las Batuecas data do final do séc. XVI (1599), contudo da edificação 

primária restou apenas uma pequena capela. Outras construções se seguiram e cada província 

espanhola da congregação construi o seu ‘ermo’. 

A sua história de vida carmelita inicia-se com a visita de P. Alonso ao vale de Batuecas para avaliar o 

local, seguido posteriormente de P. Tomás de Jesús, que logo procurou forma de adquirir os terrenos. 

O vale de Batuecas e os territórios amplos de Las Hurdes, pertenciam em larga escala ao Duque de 

Alba. Este doou uma parte para a construção do convento, contudo os povos de La Alberca 

usufruíam de algumas daquelas terras e só mais tarde cessaram o seu uso. Em 1599 obtém-se a 

licença do Bispo para a construção do Deserto para ‘una docena de frailes’. 

A origem do convento foi num ‘chozo de pastores’ com paredes velhas de pedra seca e sem 

cobertura, contudo o local definitivo viria a localizar-se numa zona aplanada no fundo do vale, onde 

em 1602 se deu início à vida regular e à clausura definitiva, na presença de 24 elementos iniciais. 

Tal como sucedia no Bussaco, embora por motivos diferentes, as populações durante muito tempo 

aproveitaram-se da vegetação existente, para colocar o gado a pastar. 

Durante longos anos o Deserto de Batuecas foi habitado por cerca de 30 ‘eremitas’. 

“‘El plan tardo muchos años en ejecutarse en todos sus pormenores, pero, una vez concluido, resultó el mejor de 

nuestros desiertos de España, y quizá de la reforma, aunque muchos le superasen en las bellezas naturales, 

como el de Bussaco en Portugal, y otros de Italia, Francia, Polonia y Nueva España’”
211

. 

A estrutura de eremitismo seguida é em parte semelhante à da antiga Ordem de Camaldula (Itália), e 

dispõe a igreja e convento no centro, agregando as ermidas nos seus vértices e formando uma planta 

em rectângulo. A igreja, de acordo com a legislação da Ordem, era de reduzidas dimensões, quase 

um oratório, colocada no centro dos edifícios. Em volta formava-se o rectângulo com as ermidas 

individualizadas, separadas entre si pelos ‘jardins’. Parte do rectângulo era ocupado pelas 

dependências do convento, constituindo-se assim o esquema básico do Deserto. 

“El medio de las celas (como dice la regla) hicieron el oratorio o iglesia, que cortaron tan ajustado a la medida de 

la pobreza, que sólo llegaba a ser extremada, sino que excedía a la del primitivo Carmelo: pues el corpo de la 

iglesia con dificultad encerraba al de la comunidad cuando tenía el numero cumplido que manda la ley: y el 

crucero (era) tan angosto que cuando algún sacerdote decía misa en los colaterales, si al tiempo que decía el 

introito era necesario pasar a la sacristía, o a la otra parte entre el sacerdote y el pared que hacia frente al altar 

no quedaba paso. (…) tenía el templo 70 pies de largo (unos 17 metros). La fachada principal, a del este, estaba 

franqueada por dos puertas grandes y el presbiterio contaba con dos pequeñas. (…) En torno a este edificio 

central se abría un claustro descubierto, limitado por las paredes de la iglesia y los abundantes árboles que la 

circundaban. En sus cuatro ángulos tenía otras tantas capillitas, llamadas basílicas por les ermitaños, cubiertos 

por arriba, con altar a propósito para celebrar el santo sacrificio, y sobre él, en una hornacina el titular 

correspondiente”
212

. 

A área total era encerrada por um muro rústico de pedras e cimento, que cercava o mosteiro numa 

extensão de cerca de 6km. 

O jardim possuía ciprestes e cedros gigantes que ladeavam claustros e ermidas
213

. 

                                                             
211

 In Silverio de Sta. Teresa (1937) citado Idem Ibidem, p.103 
212 In DEL CARMEN, Felipe de la Virgen, La Soledad Fecunda, 1ª ed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1961, [S./vol.], p.159 
213 Idem Ibidem 
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As 16 ermidas estavam distribuídas sobretudo pelo lado norte e sul, localizando-se no canto ocidental 

do rectângulo enfermaria, refeitório, cozinha, entre outras dependências. 

A envolvente do Deserto confere-lhe a sua imagem: o rio Batuecas e as suas ribeiras, as linhas de 

água desenhadas nos montes, as grandes escarpas rochosas, os bosques da sua envolvente e a 

possibilidade de contemplação do Deserto nos diversos posicionamentos da montanha.  

Até à fundação do Deserto de Portugal, muitos portugueses passaram por Batuecas, alguns deles 

com patente perpétua. 

Nomes como P. Antonio de la Expectacion (prior do Bussaco), P. Frutuoso de La Madre de Dios, P. 

José de S. Silvestre (que escreveu acerca dos acontecimentos da Batalha do Bussaco) e P. 

Sebastião da Encarnação, ou ainda Frei Tomas de S. Cirilo, P. João Baptista ou P. Manuel de Jesus 

Maria, este último era um eremita fervoroso que S. Cirilo desejava no Bussaco, contudo acabou por 

falecer em Évora, em 1632
214

. 

Entre 1686 e 1689 deu-se a reforma mais importante. Depois de um período de abandono, em 1939 o 

Deserto foi restaurado e habitado por monjas da Ordem dos Carmelitas Descalços, e em 1950 os 

monges da Ordem voltaram a ocupar o lugar após a saída das monjas. 

Dos vários eremitas presentes em Batuecas que posteriormente se deslocaram para o Bussaco, 

destacam-se os fundadores do Deserto português: Frei Tomás de S. Cirilo, Frei João Baptista e Frei 

Alberto da Virgem. A semelhança entre estes dois Desertos, que poderiam designar-se ‘irmãos’ 

advém em grande parte desta presença anterior em Espanha. 

O convento dos Carmelitas Descalços do Bussaco tem na sua planta longitudinal a repetição do 

modelo de origem espanhola que caracteriza a Ordem: a cruz latina, a cúpula inserta no cruzeiro e a 

entrada de arcos triplos
215

. Deste convento resta apenas a igreja, as dependências anexas, a portaria, 

a fachada conventual e corredores com portas que dariam para as celas. A igreja teria 125 m
2
 e seria 

envolvida por um claustro de 2,5 metros de lado
216

. 

A imagem de um templo rodeado de celas monásticas individualizadas, segundo Paulo Varela 

Gomes, corresponde ao protótipo eremítico oriental, de onde emergiu o monaquismo europeu. 

A inserção do convento num lugar murado e rodeado por vegetação ia de encontro aos ideais 

devotos da Ordem. 

Estes ideais reuniam vários elementos: 

 O uso de materiais modestos como a cortiça, sinal de depuração e renúncia ao mundo; 

 A presença do lugar ‘montanha’; 

 A fusão entre arquitectura e natureza; 

 O Deserto em ‘forma’ de jardim: a existência de um bosque criava a ideia de solidão absoluta. 

Segundo regras da Ordem, prevalece a obrigação de plantação de árvores e de proibição de cortes, 

salvo raras excepções, com o objectivo de atingir estes mesmos ideais, resumidos num maior: o 

paraíso terreno. 

                                                             
214 Idem Ibidem 
215

 Referente IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – Monumentos.pt [em linha]. Lisboa: SLP, 2001-2006 – 

[Consult. 14 Mar. 2011]. Disponível na WWW: <URL:http://www. monumentos.pt/>. Ver ANEXO W 
216 Referente a DEL CARMEN, Felipe de la Virgen, La Soledad Fecunda, 1ª ed. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1961, 
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No que respeita à presença da Via-sacra no Deserto de Batuecas as referências são escassas, e 

segundo as palavras de Fr. Ramón, esta não era uma característica marcante e presente em todos 

os desertos, mas antes mormente um desejo dos benfeitores que lhe estivessem ligados. 

Contudo surge uma breve alusão relativa a Batuecas: “En la porción occidental de la cerca interior se 

abría otra puerta llamada ‘de los nogales’ por los que tenia a sus lados. De ella arrancaba un severo 

Via-Crucis, que se prolongaba hasta la ermita del alcornoque”
217

. A ermida ‘del alcornoque’ (sobreiro) 

teria sido construída em 1606 e localizava-se junto da ribeira, o primeiro rio descendo de Norte. 

Destaca-se na história de Batuecas por estar esculpida num tronco de sobreiro onde habitava um 

eremita. 

O Bussaco apresenta assim grandes semelhanças físicas com o Deserto de Batuecas, e destaca-se 

também pelas diferenças que regista enquanto espaço singular, aquelas que deveras o tornam um 

Santo Deserto e o combinam com um Sacromonte ao nível de muitos do mundo.  

 

4.5. O REENCONTRO DO ESPAÇO DAS MEMÓRIAS
218

 

 

 “A cerca do convento ou Mata Nacional do Buçaco, pertence um pouco a todos nós. Quem não se 

recorda dos piqueniques com a família no meio daquele arvoredo, ou das corridas infindáveis com os 

irmãos e amigos, imaginando histórias e aventuras que nunca aconteceram”
219

. 

Pelas memórias que concebeu ou ainda despoleta em cada um, o Bussaco faz parte das paisagens 

que constituem a sua identidade.  

O turismo criou uma nova ideia de recriação, modificou a sua imagem e transformou o espírito dos 

lugares. A conjuntura económica dos locais, assim como a forma como passaram a ser divulgados 

perdeu muito do seu significado inerente. Os lugares e a sua história, construídos pelos movimentos 

populacionais e pelas tradições religiosas e profanas desaparecem pouco a pouco. Mas permanecem 

as marcas através de edifícios, documentos escritos ou até de imagens que permitem o reencontro 

do espaço das memórias e que constituem o património. 

No Bussaco vários foram os poetas e escritores que se dedicaram a prolongar a sua memória. São 

os casos de João Lemos (1819-1890), Castilho (1800-1875), Mendes Leal (1818-1886), Soares de Passos 

(1826-1860), entre outros. O nome mais divulgado é o de Bernarda Lacerda (1596-1644), com o seu 

poema: ‘Soledades do Bussaco’, um trabalho admirável na literatura do séc. XVII, em Portugal e 

Espanha
220

. 

Muitos destes conheceram os movimentos que estiveram associados ao Bussaco: os turistas que 

procuravam o descanso e a quietude das suas copas, as sucessivas transformações após a extinção 

das Ordens religiosas e as peregrinações ligadas a um ideal de crença e contemplação. Deste modo 

                                                             
217 Idem Ibidem, p.192 
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o Sacromonte do Bussaco foi-se metamorfoseando por entre a vegetação intensa da Mata e a solidão 

dos dias. 

 

4.5.1. Os Sacromontes: locais de peregrinação 

O movimento de contra-reforma do séc. XVI provocou além da renovação litúrgica e funcional uma 

alteração nas estruturas religiosas e levou à fundação e ao desenvolvimento dos Eremitérios e dos 

itinerários de peregrinação. Tornaram-se comuns as peregrinações a santuários e a locais de 

devoção. 

As grandes peregrinações à Terra Santa e a Santiago de Compostela, já referidas anteriormente, 

significavam rituais de purificação e preparação espiritual.  

Devido à dificuldade de aceder a Jerusalém no séc. XV, o ideal de penitência e elevação espiritual 

podia agora transpor-se para a Via-sacra e de uma forma mais resumida para os Cruzeiros 

portugueses e Calvários franceses
221

. 

A Via-sacra era um conjunto de 14 cruzes, representando cada estação da Via dolorosa. Servia de 

memória dos lugares santos descritos pelos peregrinos na Palestina e após o estabelecimento 

começou a ser ‘celebrada’ como Semana santa. 

Os Cruzeiros eram característicos do Norte de Portugal e a sua localização tinha de certa forma uma 

relação com a direcção tomada pelos peregrinos a caminho de Compostela. São descritos os 

Cruzeiros de Armadelo, S. Miguel de Pena, Foz, Vilarinho e Boavista
222

. 

Os calvários mais importantes surgiram na Bretanha e eram localizados no campo, donde sobressaía 

um altar com esculturas de pedra em representação da crucificação de Cristo.  

Os calvários antecederam os Sacromontes, desde a Idade Média, sendo mais simples e directos na 

representação das cenas da Paixão de Cristo
223

. 

Os primeiros sacromontes remontam ao final do séc. XV em Itália, existindo aí 14 Sacromontes que 

se distribuem pela região de Piemonte e da Lombardia. A formação iniciou-se com o Sacromonte de 

Varallo (1565) e posteriormente de Varese (1604). 

De uma forma geral pode dizer-se que um Sacromonte é a designação atribuída a um conjunto de 

edifícios que representam a Via Crucis num monte, podendo ou não possuir as distâncias de 

Jerusalém.  

“ (…) per Sacri Monti si intende un particolare complesso devozionale posto sul versante di una 

montagna, o sul crinale di una collina, con una serie di cappelle in cui sono rappresentate, con dipinti 

e sculture, scene della vita di Cristo, di Maria, dei santi”
224

. 

A subida à montanha é uma espécie de tradição mística que se adquire na interiorização do percurso 

e na busca por uma meta, o encontro com o divino.  

                                                             
221 Referente a PATETTA, Luciano, “De los Sacros Montes a los Santos Desiertos”, Politécnico de Milano, Italia, [S./Vol., 

S./nº.], (2001), p. 21-33. 
222 Idem Ibidem 
223 In Gomes (2005) referido em MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional 
do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009). 
224 In BARBERO, Amilcare, PIANO, Stefano, [et al], Religioni e Sacri Monti, 1ª ed. Torino, Centro di Documentazione dei Sacri 

Monti Calvari e Complexi Devozionali Europei (ATLAS), L’Artistica Savigliano, 2006, ISBN: 88-89081-04-x, [S./vol.]. 
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“Luogo eccelso vicino al cielo, la montagna come luogo sacro gode di un doppio statuto di sacralità: è luogo di 

ierofanie, ma anche ponte gettato verso il trascendente. Mentre le culture tradizionali e in genere le religioni 

antiche di tipo politeistico hanno privilegiato il primo aspetto, le cosiddette religioni di salvezza hanno privilegiato il 

secondo, in particolare aprendosi a valorizzazioni mistiche”
225

. 

Independentemente do que significa para cada um, a montanha personifica o valor fundamental da 

religião e da cultura de todo o mundo
226

. É o elemento agregador entre o céu e a terra. A subida à 

montanha assemelha-se assim a uma peregrinação, onde no cimo, ao conquistar o ponto mais alto o 

peregrino tem a possibilidade de encontrar o sagrado. 

Em grande parte das culturas, a montanha pelas suas características topográficas e paisagísticas é 

símbolo recorrente de mitologia e religião. 

Os Sacromontes, enquanto reprodução das cenas da paixão de Cristo são uma ‘metáfora do centro 

do mundo’. O calvário representava para o Cristianismo esta mesma ideia associada à árvore do 

paraíso, o centro da composição no espaço
227

.  

A ascensão ao Calvário era assim realizada por uma porta, simulando a entrada de Cristo em 

Jerusalém, que conduziria o peregrino à salvação. 

A ideia de Sacromonte não contém em si a noção de espaço murado. O caminho até ao Calvário 

enquanto ritual espiritual e de crença era único e não contemplava saída, uma vez que a meta seria o 

topo da montanha: o paraíso terrestre. 

Os complexos devocionais
228

 são elementos que se compõem de: 

 Narração de um episódio sagrado (p. ex. etapa da Vida de Cristo, de Maria ou dos Santos); 

 Um elemento ou vários elementos que lhe estão associados (arquitectura, escultura ou pintura, 

entre outros); 

 A colocação de um elemento marcante do episódio combinada com um percurso estabelecido 

no espaço. 

O percurso simbólico e devocional criado, não pode separar-se da envolvente, nomeadamente se 

esta possuir grande variedade de vegetação que lhe confere um carácter paisagístico singular. 

Vários são os sacromontes que se conhecem como o de Bom Jesus Matosinhos (Brasil), N. Sra. 

Salceda (Espanha), Las Ermitãs (Espanha), Santuário do Senhor do Sacromonte (México) e Kalwaria 

Zebrydowsk (Polónia) entre outros. 

Em Portugal existem vários sacromontes, Sto. António dos Olivais (Coimbra), N. Sra. Dos Remédios 

(Lamego), destacando-se o Santuário de Bom Jesus de Braga e o sacromonte franciscano da 

Arrábida. 

Todos os anos milhares de peregrinos percorrem os caminhos sagrados para alcançar o bem-estar 

espiritual. 

Os Sacromontes são lugares de contacto privilegiado, por reunirem em si a possibilidade de realizar 

um percurso com o qual se estabelece uma relação íntima.  

                                                             
225 Idem Ibidem, p.55 
226 Referente a Filoramo (2006) in Idem Ibidem 
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O Sacromonte do Bussaco, por todas as razões referidas nesta dissertação, deve fazer parte dos 

locais de peregrinação uma vez que se inclui neste significado e simbolismo, o que lhe permite 

destacar-se em Portugal e na Europa e associar-se aos maiores Sacromontes do mundo. 

Assim, uma das propostas deste trabalho é a criação de uma Rota dos Sacromontes do Mundo
229

 

(Sacri Monti) (gravura 13). 

Procura-se conjugar percursos para os turistas e peregrinos, que lhes permitam viver uma verdadeira 

viagem espiritual e conhecer os locais, dispersos pelo mundo, que conjugam em si o mesmo ideal: 

representar uma etapa da vida de Cristo ou dos Santos. Este percurso pode ser realizado a nível 

mundial, de acordo com a distribuição dos Sacri Monti pelo mundo constante do livro Religione e 

Sacri Monti (UNESCO). É estabelecida uma linha de ligação que posteriormente num outro trabalho 

poderia ser mais aprofundada, numa escala de maior proximidade ao terreno, para estabelecer um 

percurso físico possível. Concentram-se os Sacromontes de acordo com a obra citada e apresenta-se 

uma Carta com a sua distribuição e possível ligação entre eles.  

A nível nacional identificam-se os Sacromontes, complexos devocionais e calvários apresentados 

pelo ATLAS (Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei), 

que em conjunto constituem a segunda carta referente ao Itinerário Cultural dos Sacromontes de 

Portugal (gravura 14). Conjuga em si 13 pontos de interesse distribuídos pelo país, dos quais consta o 

Bussaco através do seu Sacromonte.  

Mais do que simples percursos ou rotas religiosas, são elos culturais que se pretendem estabelecer, 

de forma a trocar conhecimentos e experiências e perceber que apesar das diferenças culturais todos 

os indivíduos acabam por ter algo em comum. É este algo que contribui para a constituição da 

experiência da memória colectiva do mundo. 

“The Cultural Routes programme was launched by the Council of Europe in 1987. Its objective was to 

demonstrate, by means of a journey through space and time, how the heritage of the different countries and 

cultures of Europe contributes to a shared cultural heritage. The Cultural Routes put into practice the fundamental 

principles of the Council of Europe: human rights, cultural democracy, cultural diversity and identity, dialogue, 

mutual exchange and enrichment across boundaries and centuries”
230

.  

O objectivo da definição deste traçado é pois, dar a conhecer o Bussaco, elemento de excepção e 

engrandecer a valorização de uma condição que o torna tão distinto. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
229

 Ver APÊNDICE 2 e 3 
230 Consil of Europe – Culture, heritage and diversity – Coe.int [em linha]. [s.l/s.a] – [Consult. 27 Set. 2011]. Disponível na 

WWW: <URL: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_en.asp>. 

Gravura 13: Rota Cultural dos Sacromontes do Mundo 
Fonte: Cláudia Costa 
 
 

Gravura 14: Itinerário Cultural dos 
Sacromontes de Portugal 

Fonte: Cláudia Costa 
 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_en.asp
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Incluir o Bussaco numa rota nacional, europeia ou mundial é reforçar a sua posição enquanto 

candidato a Património Mundial da Humanidade, e vincar a sua relação com Jerusalém
231

. Esta é a 

primeira parte da proposta prática deste trabalho. 

 

4.5.2. Jerusalém e o ‘Sacromonte’ do Bussaco: uma relação com o ‘sagrado’ 

“Aqui é vontade de Deus que se funde; murem este sítio, que têm n’elle o melhor deserto da Ordem. 

Porque, se agora inculto, rude e tosco, é o que admiramos, cultivado, será um paraiso terreal”
232

. 

A palavra ‘Deserto’ era atribuída aos locais onde se procuravam criar as condições de vivência dos 

primeiros eremitas do cristianismo. 

Assim, num local isolado e agreste iam construindo os seus edificados, as capelas, pobres e 

semelhantes às antigas grutas ou cavernas, e um convento com a respectiva igreja para as 

celebrações eucarísticas, bem como refeitório e portaria, podendo ainda existir outras dependências 

associadas ao convento. 

Com todas as suas semelhanças e diversidades, na sua essência, o Bussaco representa 

simultaneamente Jerusalém e o Monte Carmelo, locais distintos nas suas referências, contudo 

próximos no sentimento da origem da Ordem Carmelita. 

A obra dos Carmelitas Descalços obedece a dois objectivos primordiais: a sustentação da origem da 

Ordem no Monte Carmelo, já referida no capítulo III, e a resposta à situação política e religiosa que 

Portugal atravessava
233

. 

A conjugação entre arquitectura, escultura, pintura e arborização (Mata), contribuíram para a 

evocação da memória da Palestina e mais concretamente da Jerusalém Bíblica, o ‘paraíso’ na Terra. 

Relativamente às várias espécies plantadas na Mata, destaque maior surge para aquela que 

designaram por ‘cedro do Bussaco’. Seria, como já foi referido anteriormente, a espécie exótica mais 

antiga introduzida na Mata. Muito se debate acerca da sua origem, sendo que não podendo, 

cientificamente, provir dos Açores como estaria descrito, a segunda opção lega-se para os botânicos 

que afirmam proceder da América Central, e designar-se Cupressus lusitanica, pertencendo portanto 

ao género Cupressus e não Cedrus como se descrevia. 

Segundo as referências bíblicas presentes no Antigo Testamento, os cedros existiam em grande 

predominância no Líbano, de tal forma, que Salomão aquando da construção do seu Templo mandou 

que se pedisse a Harim o corte de Cedros do Líbano. O mesmo lhe respondeu segundo estas 

palavras: “ Ouvi o que mandaste dizer. Farei tudo o que desejas acerca das madeiras de cedro e 

cipreste”
234

. E cedeu então a Salomão as madeiras de cedro e cipreste que ele quis. 

Poderiam os Carmelitas ter referido esta origem para os cedros, e ainda que não o tendo feito, 

sabendo certamente deste episódio, não poderiam ter ‘confundido’ propositadamente ou não, as 

espécies quando ao introduzirem este cipreste lhe chamaram cedro? Ambas teriam conotação 

bíblica, contudo a referência primária na Bíblia refere os Cedros do Líbano como uma das criações de 

                                                             
231 Acerca da importância da Carta dos Itinerários Culturais ver ANEXO Z 
232 In ANDRESEN, Teresa, MARQUES, Teresa P., [et al], Monumentos, Instituto da Habilitação e Reabilitação Urbana [S.l.], 

nº20, (2004), p.13 
233

 Referente a Gomes (2004) in Idem Ibidem 
234 In DORÉ, Gustavo, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 5, 16-24 - A Bíblia, 1ª ed. Luxembourg, Lello & Irmão - Hasso Verlag, 

1978, [S./vol.]. Ver ANEXO Y  
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Deus, depois da água, montanhas e ervas
235

; e é ainda mais extensa respeitando também entre 

outros ao Templo de Salomão onde os Cedros do Líbano foram usados para revestir todo o interior, 

desde o fundo ao tecto. 

Da mesma forma que se estabelecia uma relação entre a Mata trabalhada pelos Carmelitas e os 

lugares bíblicos, também essa relação foi criada com as suas edificações. 

O convento é outro ‘corpo’ notável. A inserção da igreja no seu centro surge como algo único em 

Portugal. Referiu-se previamente em semelhança directa apenas a existência de Batuecas, que os 

construtores do Bussaco teriam visitado antes do início das obras do ‘Deserto’ em Portugal. A regra 

primitiva de Sto. Alberto, no séc. XIII, justifica a colocação da igreja. 

Contudo outras relações podem ainda ser estabelecidas entre o ‘Deserto’ do Bussaco e Jerusalém. 

Existem na Igreja do Bussaco dois quadros, cujo autor se desconhece, alusivos a duas temáticas 

distintas: Jerusalém e o Julgamento de Cristo pelo Sinédrio.  

O panorama de Jerusalém seria uma cópia de uma gravura característica de Christian Van Adrichom, 

um sacerdote de Delft, publicada no séc. XVI no seu livro ‘Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum 

Historiarum’
236

 e bastante divulgada inspirando outros artistas
237

. O elemento relevante que este 

quadro apresenta é a localização do Templo num ponto central da Terra Santa, assim como a 

representação do seu santuário no meio dos pátios. Os Carmelitas poderão ter adoptado o seu 

protótipo para o primeiro ‘Deserto’ já que este teria sido também o edifício mais emblemático da Terra 

Santa. As medidas do Templo de Salomão referidas na Bíblia são de ’60 côvados de comprimento, 

20 côvados de largura e 30 côvados de altura’
238

. Estabelecendo uma regra estas medidas resumem 

que o comprimento seria três vezes a largura e a altura metade do comprimento. Esta regra surge 

associada às proporções das Igrejas dos Carmelitas Descalços. A igreja no centro do convento faz 

também alusão ao templo de Salomão localizado no centro de Jerusalém
239

. 

O que acontece no Buçaco é que as dimensões da Igreja não correspondem rigorosamente à regra 

Carmelita, e portanto a Igreja não poderia ser o Templo, em analogia
240

. Na eventualidade de se 

estabelecer esta semelhança, o Templo teria de ser representado pelo convento. 

Ainda relativamente a esta relação, e segundo os escritos Bíblicos, o Templo seria todo revestido por 

madeira de cedro, não se avistando pedra alguma no seu interior. Poderá estabelecer-se alguma 

relação entre este revestimento e o facto de Os Carmelitas Descalços terem usado a cortiça para 

revestir as suas edificações, nomeadamente parte do Convento? 

                                                             
235 Referente a COSTA, Frei Alcindo, [et al], Salmo 104 – Hino ao Criador do Universo, 16-18 – Bíblia Sagrada, C. D. Stampley 

Enterprises, 1974, [S./vol.], p.575; Note-se que apesar de os cedros serem mais destacados, também os ciprestes são 
referidos neste Hino como o lugar onde as cegonhas constroem as casas. A cegonha aparece em vários textos da Bíblia como 
animal impuro, que devia ser repelido e que transportou a maldade, é símbolo de solidão contudo também se associa à 
necessidade de reconversão, ideia reforçada talvez, ao ligar-se ao cipreste que era conotado no Antigo testamento com menos 
‘força que o cedro’. Já no Novo testamento aparece associado à imagem de Cristo com os seus ramos sempre verdes.  
236 Ver ANEXO A’ 
237 Referente a Gomes (2004) in ANDRESEN, Teresa, MARQUES, Teresa P., [et al], Monumentos, Instituto da Habilitação e 

Reabilitação Urbana [S.l.], nº20, (2004) 
238 In COSTA, Frei Alcindo, [et al], Primeiro Livro dos Reis, capítulo 6, 2 - Bíblia Sagrada, C. D. Stampley Enterprises, 1974, 

[S./vol.], p.300; Nota: O côvado era a medida humana usada, representando a distância desde a ponta do dedo médio ao 
cotovelo que correspondia a cerca de 45 a 53 cm, de acordo com a civilização em que se contextualizava.  
239  Referente a GOMES, Paulo Varela, Buçaco: O Deserto dos Carmelitas Descalços, 1ªed. Coimbra, XM, Escadas do 

Quebra-Costas, 2005, ISBN: 972-99042-3-5, [S./vol.]. Ver ANEXO B’ 
240 Referente a Gomes (2004) in ANDRESEN, Teresa, MARQUES, Teresa P., [et al], Monumentos, Instituto da Habilitação e 

Reabilitação Urbana [S.l.], nº20, (2004) 
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Existiam no ‘Deserto Carmelita’ capelas de duas tipologias distintas, como refere Gomes (2004): as 

semelhantes a qualquer outro ‘deserto’ religioso e as que constituem o Bussaco como um 

sacromonte de características únicas: as capelas da Via Crucis, associadas a importantes referências 

de locais na Jerusalém bíblica. 

O uso de materiais como os seixos ou conchas nos embrechados remete para um aspecto rústico, 

que lembra as cavernas ou grutas dos eremitas, especificamente a gruta de Elias.  

As capelas remetem na sua estrutura para a capela da Virgem no Monte Carmelo
241

. A planta 

habitual é quadrada tal como no ideal mítico, com seis palmos carmelitas de lado (aprox. 3 metros). 

Das construções da Via Crucis, este autor destaca duas pelas suas características arquitectónicas: o 

Pretório (Varanda de Pilatos) e o Calvário. Referindo-se ao Pretório, “ O edifício foi projectado como uma 

espécie de palácio com duas pequenas torres piramidais nas extremidades. Acede-se à varanda através de uma 

escada coberta (…) tem vinte e oito degraus em memória dos que Nosso Senhor Jesus Cristo Subiu até à casa 

de Pilatos, conforme se lê na crónica, e representa a famosa escada trazida de Jerusalém para São João de 

Latrão, em Roma, pela Imperatriz Santa Helena”
242

. Terá sido a partir de uma gravura de escritos de Frei 

António de Castilho, que existiam na biblioteca do Buçaco que se retirou a possível forma do edifício. 

No que respeita ao Calvário, este constitui-se por uma capela de forma hexagonal abobadada e por 

um corpo rectangular com celas a ela adjacente num dos seus lados
243

. A sua forma lembraria assim, 

mais um elemento relacionado com a vida de Cristo, o Santo Sepulcro em Jerusalém, após a sua 

remodelação no séc. XI-XII. D. João de Melo conheceria já alguns exemplos em Portugal com tipo 

arquitectónico semelhante, como o Convento de Cristo, em Tomar ou o Mosteiro Cisterciense de 

Celas, em Coimbra. 

A via-sacra é a verdadeira encenação dos passos da Paixão de Cristo, revelando os locais por onde 

passou, desde a sua prisão, o Horto, até ao túmulo. As inscrições correspondentes a esses passos 

localizam-se em capelas, escadarias, arcos e caminhos.  

Os carmelitas criaram um quadro da Paixão de Cristo único em Portugal e no mundo pelas 

características que apresenta, no qual estão transpostas as medidas de Jerusalém que se organizam 

através do sistema de curvas e contracurvas que existe no Bussaco. 

No capítulo III, foi descrito o percurso da Via Crucis realizado em Jerusalém. Seguidamente será 

abordada a Via Crucis do Sacromonte do Bussaco. 

 

4.5.3. Via Crucis: a subida ao Calvário – Guia Via-sacra no Deserto Carmelita do 

Bussaco 

“ (...) ao subir as vertentes íngremes, mas providas de patamares, o peregrino se deteria na capela de ‘Nazaré’ 

ou ‘Belém’ e ali se entregaria a alguns momentos de contemplação, prece e deleite ante os grupos de figuras. 

Quando chegasse ao ‘Calvário’ e ao ‘Santo Sepulcro’, se sentiria perto do local da Paixão e, graças a sua 

escalada, da agonia e exaltação do Salvador”
244

. 

                                                             
241 Referente a GOMES, Paulo Varela, Monumentos, Instituto da Habilitação e Reabilitação Urbana [S.l.], nº20, (2004). 
242 In GOMES, Paulo Varela, Monumentos, Instituto da Habilitação e Reabilitação Urbana [S.l.], nº20, (2004), p. 38; Note-se 

que este autor será referido várias vezes acerca desta temática, uma vez que é o autor que mais aprofundou esta relação entre 
o Bussaco e a Terra Santa. 
243 Idem Ibidem 
244 In SCHAMA, Simon, Paisagem e Memória (tradução de Hildegard Feist), 1ªed. São Paulo, Companhia das Letras – 

Schwarcz Ltda, 1996, ISBN: 85-7164-538-8, [S./vol.], p.437 
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Assim poderia ser descrito o Bussaco, variando nas vozes e palavras que lhe são atribuídas, contudo 

inabalável nas características que o tornam um lugar único, património peculiar na Europa e no 

Mundo. 

A cada passo do visitante aumenta a dificuldade, e a subida para o lugar sagrado renova o seu 

sentido de ascensão. A Cruz Alta, segundo as palavras de Paulo Varela Gomes, numa das suas 

conferências na MNB, é o símbolo Carmelita por excelência do Monte Carmelo. Completa a coroação 

do monte no seu ponto mais elevado e é o culminar do percurso do Sacromonte. 

A Via Crucis, segundo Fr. Ramón de Lat (Carmelita Descalço Batuecas), estreitamente relacionada 

com a figura de Cristo, não é característica exclusiva da Ordem do Carmelo. 

A recriação da Via-sacra expandiu-se na Idade Média, uma vez que a oração se centrava nos 

mistérios da vida de Cristo, na subida para o calvário e morte. 

No Bussaco, esta preenche um lugar especial em todo o conjunto, como já foi referido, e a sua 

profunda proveniência é também uma ‘incerteza’, de certo modo, no Deserto Carmelita. Apesar de se 

conhecerem os benfeitores que mandaram colocar cruzes e capelas, várias são as concepções 

acerca do motivo da sua construção e muitas também são as ligações à Terra Santa, assim como às 

lendas locais
245

. 

A Via Crucis é um projecto de vida para os que a realizam em íntimo sofrimento físico com o 

padecimento conformado de Jesus. 

É descrito, entre outras, nestas palavras o percurso da Via Crucis no Bussaco: “ ‘ (…) a empinada 

escarpa da Via-sacra onde se recorda, passo a passo, e ermida a ermida, a subida de Cristo, arrastando a Cruz 

até aos cimos e sacrifício supremo do Calvário. (…) a aspérrima Via-sacra, que se afunda na selva acrescida e 

replantada pelos frades. Ungi-me de novo do velho espírito do Buçaco, cuja mata sagrada celebra e entoa em 

cada recanto, de frondes, musgo e sombra, a elegia mística da paixão de Cristo’”
 246

. 

Na particularidade das suas semelhanças com Jerusalém, destaca-se o facto de a Via Crucis do 

Bussaco reconstituir os Passos da Prisão e Paixão de Cristo num total de vinte passos, que mostram 

também a passagem por lugares característicos de Jerusalém que não são normalmente 

considerados nas catorze estações da Via Crucis. 

Inicialmente o percurso da via-sacra era marcado por uma cruz de madeira do Brasil e por um letreiro 

próximo da mesma indicando cada um dos passos. Foram mandadas colocar por Manuel Saldanha, 

reitor da Universidade de Coimbra, no séc. XVII. 

“Da ermida de S. José, fundada também por Manuel de Saldanha, e que era a que estava mais perto 

do convento dos padres, ‘se principiam os passos da Paixão pela encosta acima até ao alto da serra, 

todos de calçada, e com voltas ficam mui chãos e suaves de subir’ (…)”
247

. 

Posteriormente, entre 1694 e 1695, o Bispo Conde D. João de Mello mandou erguer no lugar de cada 

uma das cruzes uma capela. 

                                                             
245 Ver ANEXO V 
246 In Cortesão (1987) citado por MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

Autoridade Florestal Nacional, Direcção Regional das Florestas do Centro, Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional 
do Buçaco, 1ª ed. Mealhada, [S./Vol.] (2009), p.28 
247 In ARAÚJO, Ilídio Alves de, Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, 1ªed. Lisboa, Direcção Geral dos Serviços de 

Urbanização, 1962, Vol.01, p.136 
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Estas capelas foram decoradas com pinturas, como aquela que ainda se pode observar na Varanda 

de Pilatos. Foram substituídas nos inícios do séc. XVIII por esculturas de barro cozido e policromo. 

Em 1887 são pedidas novas esculturas a Bordalo Pinheiro (1846-1905) para a Via-sacra, uma vez que 

em 1888, aquando da elaboração dos projectos para o palácio já pouco restava das esculturas 

anteriores devido ao vandalismo. Estas novas esculturas nunca chegaram a ser plenamente 

terminadas e a serem colocadas no Bussaco, podendo ser visitadas no Museu das Caldas da Rainha. 

As esculturas correspondentes aos Passos da Paixão de Cristo existentes actualmente, ou o que 

ainda resta delas, são da autoria de António da Costa Motta Sobrinho (1877-1956), e datam de finais da 

década de 30 do séc. XX. 

No que respeita aos passos da Paixão de Cristo, a Via-sacra do Sacromonte do Bussaco será 

abordada de acordo com uma tipologia própria
248

. 

Através da criação de um prático ‘guia-de-bolso’ da Via Crucis n’O Deserto Carmelita do Bussaco, o 

visitante poderá meditar nos 20 passos que compõem os momentos da Paixão de Cristo. 

O guia pretende-se simples e versátil, indicando vários pontos-chave para que o visitante se oriente 

no espaço sem que necessite obrigatoriamente de uma visita guiada.  

Este guia compõe as peças práticas finais e representa a segunda parte da proposta desta 

dissertação, depois da Rota e Itinerário dos Sacromontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua estrutura desenvolve-se da seguinte forma: 

 Capa; 

 Mapa de localização do percurso; 

De acordo com as peças desenhadas procurou criar-se um mapa sintético e apelativo para o 

visitante. Descrevem-se os diferentes graus de dificuldade durante o percurso e colocam-se os 

pontos de maior relevância para o mesmo. Terá uma dimensão semelhante ao A3 e será incluído no 

guia dentro de uma ‘bolsa’ que permita a versatilidade de ser consultado separadamente. 

 Nota introdutória onde é enquadrada a Via Crucis no contexto físico e simbólico da Mata; 

                                                             
248 Nota: uma vez que a estrutura do Guia da Via Crucis n’O Deserto Carmelita do Bussaco’ segue em apêndice, far-se-á aqui 

apenas uma breve análise e deve consultar-se o APÊNDICE 4 para uma melhor clarificação. 

Gravuras 15, 16 e 17: Exemplo do Guia Via Crucis n’O Deserto Carmelita do Bussaco 
Fonte: Cláudia Costa 
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A Via Crucis é uma parte do Património Carmelita que constitui o Sacromonte e confere ao conjunto 

do Bussaco as características que outros Desertos ou Sacromontes não possuem. Ao visitante 

apresentam-se assim cerca de duas páginas iniciais onde estes elementos são explorados, seguindo 

as palavras do Pe. Carlos Godinho. 

 Reflexão para o início da Via Crucis;  

Realizar uma Via Crucis é mais que um mero passeio pela Mata, é conhecer uma história de 

sofrimento e revivê-la de acordo com a crença de cada indivíduo. Cada Via Crucis possui a sua 

reflexão. Seleccionou-se para esta proposta a que mais se adequa tendo em conta a sua 

envolvência. 

 Descrição dos Passos da Prisão de Cristo;  

São transcritas as inscrições existentes em cada capela dos passos, associadas a fotografias do 

local, efectuada pequena meditação religiosa do passo em questão e localizados os passos no mapa 

geral com uma escala de aproximação maior. Cada passo terá cerca de duas páginas reservadas, 

donde constará a informação referida estruturada no seguimento da linha cronológica apresentada no 

apêndice 1. 

 Descrição dos Passos da Paixão de Cristo;  

Segue-se a mesma tipologia adoptada para os passos da Prisão. 

 Breve referência às capelas e ermidas não directamente pertencentes aos Passos; 

Além dos passos da Via Crucis importa conhecer um pouco mais das outras edificações do Deserto 

Carmelita, que se relacionam intimamente com a sua história. As capelas e ermidas são igualmente 

locais de devoção e serão contempladas nas últimas páginas deste guia para que o visitante se 

aperceba das duas tipologias de planos que existem no Bussaco: Deserto e Sacromonte. 

 Meditação final acerca da valorização e aplicação da Via Crucis actualmente; 

Num mundo em constante mudança, os valores são muitas vezes legados para segundo plano, e a fé 

e as crenças são esquecidas. O património religioso perde com isto bastante relevo.  

É importante que o planeamento e gestão das Paisagens seja adequado e não fruto de aspirações e 

vontades individuais. A memória colectiva é constituída deste património que conquistou lugar no 

tempo e está ao dispor como uma gaveta que se abre cada vez que se deseja um conhecimento mais 

profundo. Finaliza-se com uma sensibilização para este património que a Mata possui e para a 

importância promover a sua continuidade. 

Nota: No final do guia, através do mesmo sistema usado para os mapas existirão ainda cerca de 6 

postais com imagens da MNB que permitirão ao visitante ‘enviar’ este património aos seus 

conhecidos e fomentar novas visitas. 

 Bibliografia. 

 

A construção do Património é um processo complexo, tão ou mais que o processo de planeamento e 

gestão. Por vezes as ferramentas para essa gestão não se encontram disponíveis da forma que seria 

desejável e no tempo necessário. 

Remar contra a corrente do consumismo absoluto é uma tarefa difícil e por vezes é imprescindível 

recorrer a instâncias maiores, com capacidade de fornecer apoio e recursos para a sua protecção.  
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4.6. O BUSSACO: PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE 

 

O Bussaco enquanto cerca constitui uma paisagem que encerra na sua origem: clausura, solidão, 

recolhimento, devoção, oração, sacrifício, penitência, vida contemplativa, em suma, dimensão 

espiritual. 

A vertente turística constitui-se elemento fundamental na divulgação do local e determinante na 

compreensão da sua verdadeira essência, a componente sagrada. 

Deste modo, o património arquitectónico e paisagístico consagra a sua singularidade e relevância 

como lugar único na arte paisagista em Portugal
249

. 

O seu conjunto é tão ímpar que Paulo Varela Gomes, ainda em conferência no Bussaco, o considera 

(no conjunto dos seus planos) peça mais importante que o próprio Mosteiro dos Jerónimos, pelo que 

o Bussaco deveria ser considerado património Mundial independentemente do ‘selo’ da UNESCO. 

A inserção dos Sacromontes no Património Mundial da UNESCO é um facto de relevância extrema. 

As acções de salvaguarda devem alargar-se ao sector Estado, muito para além do âmbito religioso 

ou católico uma vez que tal património tem carácter universal. 

“Un utilizzo che costituisce la naturale garanzia affinché continuino ad essere frequentati e gestiti assolvendo alle 

funzioni per cui sono stati costruiti. Senza assumere destinazioni diverse che ne compromet terebbero, o peggio, 

ne altererebbero l’organizzazione degli spazi: sia di quelli comunitari, rivolti al rito e al cerimoniale collettivo, sia di 

quelli in cui il raccoglimento interiore, più individuale, induce ad una dimensione contenuta delle strutture 

devozionali”
250

. 

A dificuldade surge na conciliação do carácter devocional e turístico destes espaços, ambos factores 

importantes para a conservação do património, na sua diversidade e integridade como espaço 

‘sagrado’. 

 O valor da autenticidade está mormente associado à componente material, e deixa de parte o 

património imaterial, pela dificuldade de avaliar esta temática. 

“Nel periodo delle crociate i cavalieri-crociati, e poi i pellegrini, prendevano con loro come reliquie fagottini di terra 

(da qui il nome della Palestina: la “Terra Santa”), e pezzetti delle mura di Gerusalemme, che avevano visto il 

Signore e gli apostoli. Anche nei tempi moderni, nel periodo in cui sorsero in Europa numerosi Calvari, si 

cospargevano di sabbia, portata da Gerusalemme, i sentieri della Passione del Signore per garantire “l’autenticità 

della sostanza materiale”. Visti sotto questo aspetto, gli elementi architettonici assunsero per la prima volta il 

valore di reliquia”
251

. 

O valor material e imaterial deve constituir um critério de igual valor de análise do bem cultural, 

atendendo à Carta de Veneza – ‘della piena ricchezza della loro autenticitá’. 

Pelos argumentos expostos, ressalta a dificuldade de concordância dos diferentes factores que 

poderá conduzir a acções polémicas. 

                                                             
249 Referente a ANDRESEN, Teresa, MARQUES, Teresa P., [et al], “Monumentos, Instituto da Habilitação e Reabilitação 

Urbana” [S.l.], nº20, (2004). 
250 In BARBERO, Amilcare, PIANO, Stefano, [et al], Religioni e Sacri Monti, 1ª ed. Torino, Centro di Documentazione dei Sacri 

Monti Calvari e Complexi Devozionali Europei (ATLAS), L’Artistica Savigliano, 2006, ISBN: 88-89081-04-x, [S./vol.], p.17 
251 Idem Ibidem, p.368 
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Algumas condicionantes das intervenções realizadas no Bussaco revelaram resultados que não 

foram os melhores e assim existem metodologias de abordagem posteriormente propostas
252

. A 

ausência de um gabinete no local, de calendarização das acções e de estudos e avaliações 

indispensáveis para tomar decisões, estão entre os factores negativos mais evidentes.  

A metodologia consta de três fases importantes: investigação, análise e resposta, sendo que o 

primeiro passo é a definição das metas a atingir. 

A fase de investigação passa por identificar os recursos e documentá-los, bem como pela 

identificação da comunidade. Depois, segue-se a identificação de valores, do significado cultural, de 

condições físicas e do contexto na fase de análise. Da fase resposta constam princípios, políticas, 

objectivos, estratégias e responsabilidades, planos de acção, revisões e avaliações contínuas. 

 

4.6.1. Fundamentação para a selecção 

O Deserto dos Carmelitas Descalços é um conjunto de contrastes, evidenciados nos programas 

arquitectónicos e nos ambientes da Mata, resultando uma simbiose entre o património natural e 

edificado. 

A paisagem cultural ‘Deserto Carmelita do Bussaco’, usualmente denominada Mata Nacional do 

Buçaco, foi em Maio de 2004 introduzida na lista indicativa do Património Mundial da UNESCO. 

Classificar esta paisagem pode desencadear algumas dúvidas na escolha da categoria que melhor se 

adeqúe. 

De facto trata-se de uma paisagem intencionalmente criada pelo Homem, o que poderia conduzir à 

sua inclusão na primeira categoria clearly defined landscape.  

Contudo a segunda categoria organically evolved landscape enumera as necessidades: económica, 

social e religiosa, como factor determinante de tão importante criação. O que em certa medida 

poderia incluir o ‘Deserto Carmelita do Bussaco’ uma vez que o objectivo da sua fundação teve por 

base uma necessidade religiosa. 

A terceira categoria, a que melhor abarca esta paisagem cultural é definida por associative cultural 

landscape e manifesta a forte interacção entre a componente natural e religiosa. Ao interceptar as 

categorias da UNESCO com os critérios de classificação da IUCN, maior certeza se adquire na 

justificação do valor universal desta paisagem cultural como associação das duas componentes 

mencionadas.  

Define-se assim a paisagem cultural do Bussaco como uma associative cultural landscape. 

Na componente natural referida pela UNESCO, inserem-se de forma clara os critérios de 

classificação da IUCN.  

O critério de elevada qualidade cénica está presente na frondosa Mata. O critério de habitats 

diversificados está bem definido segundo as directivas do ICNB e qualificado em Laurus nobilis, 

Quercus robur e Quercus pyrenaica. Os padrões de flora e fauna são outro dos critérios enumerados, 

e patente no Vale dos Fetos e Abetos, Mata Climácica e Arboreto. A diversidade da fauna é 

                                                             
252 Referente a FERNANDES, Maria, Monumentos, Instituto da Habilitação e Reabilitação Urbana [S.l.], nº20, (2004). 
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manifestada nas 36 espécies de mamíferos, 70 espécies de aves, 14 espécies de répteis, 10 

espécies de anfíbios, 5 espécies de peixes e 6 espécies de moluscos. 

Na componente religiosa mencionada pela UNESCO, pode alegar-se o critério classificativo da IUCN 

da presença notória de actividade humana, com os seus costumes, crenças e vivências. Aqui está 

presente a Ordem dos Carmelitas Descalços. Dos seus costumes ressaltam o eremitismo e a vida 

contemplativa, materializada nas ermidas e capelas. Das suas crenças sobressai a analogia ao 

Monte Carmelo e à figura de Sto. Elias. Das suas vivências domina o afastamento da sociedade e o 

retiro em clausura. 

Atribuir à paisagem Cultural do ‘Deserto Carmelita do Bussaco’ um valor universal excepcional 

implica garantir a sua autenticidade e integridade. 

A particularidade da conjugação dos elementos Sacromonte, Deserto e Mata envolvente imprimem 

carácter e condição autêntica a este lugar. 

Tal autenticidade requer compromisso na promoção deste todo como paisagem cultural única, 

indivisível e não passível a propostas de desenvolvimento fraccionado. Só deste modo se assegura a 

integridade total do conjunto Sacromonte/Deserto/Mata. 

O estabelecimento de acções que visam garantir a continuidade da associação das componentes 

natural e humana deve respeitar o património arquitectónico, não introduzindo novos elementos sem 

ter em vista a harmonia da envolvente. Condição basilar a atender é o equilíbrio tanto nos elementos 

arquitectónicos como nos próprios ecossistemas. 

Apesar desta definição de objectivos, algumas questões poderão ser colocadas, e a inquietude que 

criam mais alerta para o tesouro que se tem em mãos. Fernandes (2004) interroga-se: Como se 

conserva uma natureza que está em constante mudança? Quais os limites para a reabilitação dos 

imóveis existentes uma vez que se alteraram as funções originais? 

A estas e outras perguntas está atenta a Fundação Mata do Bussaco, responsável pelo processo de 

recuperação desta paisagem cultural. A juntar-se às dificuldades de manutenção da integridade está 

o moroso processo de angariação de recursos iniciado em 2010.  

 

4.6.2. Estratégias de divulgação ao público e factores de visita 

“The contemporary crisis of identities is responsible for a renewed interest in landscapes by geographers, and 

indeed for the spatial turn in generally across the social sciences. While landscape studies have always stressed 

the complex relations which existed between social groups and spatial forms, today they have adopted an even 

greater role in understanding social consciousness through time”
253

. 

Divulgar uma paisagem cultural é uma tarefa bem mais difícil do que à partida se possa considerar. 

Os mecanismos que permitirão a sua subsistência necessitam de estar em equilíbrio com aqueles 

que garantem a sua promoção e crescimento. 

As acções desencadeadas terão de sofrer processos rigorosos de análise do espaço e das suas 

características intrínsecas, como já foi referido no capítulo III. Colocar em primeiro lugar o 

financiamento não pode ser equivalente e ultrapassar este processo, uma vez que essa situação 

                                                             
253 In MOORE, Niamh, WHELAN, Yvonne [et al], Heritage, memory and the politics of identity – New perspectives on the 

cultural landscape, 1ªed. School of Environmental Sciences, University of Ulster – UK, Ashgate Publishing Limited and 
Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, [S./vol.], p.92 
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apenas levará a ‘não acções’ de planeamento e a graves consequências para a paisagem cultural em 

questão. 

Como também já foi referido, trabalhar uma paisagem cultural não é semelhante a trabalhar qualquer 

outra porção de território. Em causa estão valores materiais e imateriais e, é dos imateriais que surge 

a dificuldade de preservação correcta. 

“Globalization provides a context for new opportunities, and challenges as new maps are drawn, identities are re-

imagined and places struggle to retain position for themselves in an increasingly competition world. But in this 

process, memory must not be erased. Heritage and memory should not be considered a restraint. But may well 

be an important part of the reading of the present and, in some cases, one of the supports for the future”
254

. 

Que paisagens se podem ‘criar’ se não existir uma estrutura basilar que desenvolva uma relação com 

as pessoas que a irão vivenciar? 

Antes do projecto é urgente ler a paisagem, perceber as suas fragilidades e os seus pontos fortes, 

naquilo que de uma forma geral poderíamos designar de análise SWOT, e que no caso do Bussaco 

está patente no POGMNB. Destacam-se alguns dos pontos fortes referidos como: a riqueza do 

Património Florestal, histórico e cultural; a existência do único Deserto Carmelita em Portugal e a 

proposta de vir a integrar a lista de Património Mundial da UNESCO. Os pontos fracos residem na 

perda de alguns habitats, devido à substituição de espécies; a envolvente caracterizada por 

monoculturas e infestantes; o défice de infra-estruturas e a falta de capacidade de planeamento 

contínuo das actividades de lazer; a falta de informação prática que guie o visitante; o estado de 

abandono das estruturas que compõem todo o conjunto da Mata, entre outros. 

Os símbolos usados na paisagem, que permitirão a leitura dos visitantes, têm como finalidade 

representar os itens principais e devem ser o mais simples possíveis, sem contudo deixar de 

transmitir a aparência actual da mesma. Distinguem-se de seguida cinco tipologias: 

 Símbolos de orientação: são regularmente marcados com setas indicativas do norte;  

 Símbolos de escala: devem aparecer escritos no plano de trabalho para melhor percepção do 

espaço;  

  Limites: deverão ser em linhas demarcadas contínuas ou descontínuas;  

 Zonas de utilidades ou pontos de interesse: devem ser marcadas com linhas e pontos;  

 Distâncias: devem surgir marcadas com linhas contínuas ou descontínuas e nas terminações 

possuir setas ou pontos, bem como possuir um número no interior ou acima da linha e as 

curvas de nível devem ser em linha descontínua e possuir numeração no seu interior.  

Existem mais elementos, e respectivamente mais possibilidades de serem representados, estes são 

simplesmente uma referência que pode ser de grande utilidade. 

Estes factores que estão em íntima relação com a paisagem cultural são uma pequena parte. Todas 

as estratégias que se desenvolvam devem pormenorizadamente responder a uma linha de unidade 

de critérios. O compromisso surge portanto no estabelecimento de prioridades relativamente aos 

assuntos a abordar e à forma como vão interagir com a envolvente. 

                                                             
254 In FERNANDES, João Luís, CARVALHO, Paulo, MOORE, Niamh, WHELAN, Yvonne [et al], Heritage, memory and the 

politics of identity – New perspectives on the cultural landscape, 1ªed. School of Environmental Sciences, University of Ulster – 
UK, Ashgate Publishing Limited and Company, 2007, ISBN: 978-0-7546-4008-0, [S./vol.], p.130 
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As placas indicativas ou informativas, independentemente dos seus objectivos e localização, são os 

elementos de visualização primária do visitante. Devem demonstrar coerência e similaridade em todo 

o espaço. Estas formas de identificação da paisagem permitem que o visitante reconheça e percorra 

o espaço de forma autónoma. Estabelecem percursos, usam materiais comuns, criam elementos de 

leitura clara e global. 

O restabelecimento de percursos através do melhoramento de pavimentos é outra questão 

importante. A realização de cortes adequados de vegetação que impeça o correcto estabelecimento 

desses percursos e a criação de valetas e caleiras de recolha de água na lateral dos caminhos, de 

forma a conseguir uma inclinação de cerca de 2% para a escorrência de águas pluviais são alguns 

dos elementos principais relacionados com a circulação. 

A recuperação de estruturas edificadas em grande estado de degradação, neste caso, capelas, 

ermidas, fontes e portas de acesso à MNB, devem ser realizadas por elementos especializados, 

atendendo aos materiais usados, à tipologia das construções, à época em que foram edificadas, e se 

for possível, acolhendo também à função que exerciam. 

Actualmente, o levantamento destas informações relativas ao património arquitectónico está a 

decorrer, segundo a FMB, de acordo com a metodologia da Fundação Ricardo Espírito Santo, 

especializada em conservação e restauro. A identificação e classificação das obras de arte 

pertencentes ao espólio do Convento dos Carmelitas Descalços estão a cargo da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra. 

Além destas actividades que já estão a decorrer, vários têm sido os esforços para cativar a atenção 

de jovens para as problemáticas desta paisagem. As iniciativas de voluntariado têm sido diversas, 

respondendo a manutenções da vegetação da Mata e eliminação de infestantes, recolha de 

elementos da Mata para as vendas ao público, divulgação de eventos, entre outras tarefas 

importantes e necessárias. 

A flora a e fauna do Bussaco, estão de uma forma geral ao cargo da Universidade de Aveiro, através 

da construção do herbário da MNB, da identificação das espécies e sua localização, detecção de 

patologias e identificação da idade das espécies, sobretudo as de carácter notável (através do 

método da contagem dos anéis, com o auxílio do Instituto Superior de Agronomia).  

A FMB está também a constituir uma bolsa de monitores, habilitados de forma a contribuírem para a 

correcta divulgação do Património Cultural da Mata ao público através de uma Formação de 

Monitores para a MNB, que ainda se encontra a decorrer. 

Presentemente a Mata dispõe de quatro pacotes de visitas guiadas na MNB, que dão a conhecer os 

principais pontos aos visitantes: 

1. Visita ao Convento de Sta. Cruz do Buçaco 

2. Visita à Mata Nacional do Buçaco 

3. Visita ao Convento e aos Jardins da Mata Nacional do Buçaco 

4. Visita ao Convento e à Mata Nacional do Buçaco 

Estes pacotes implicam a inscrição prévia através do site da Fundação ou de marcação telefónica. O 

incómodo destas inscrições é o facto de não permitirem a um visitante ou grupo de visitantes, que 

chega a qualquer momento à Mata sem marcação, realizar uma visita guiada a qualquer um dos 
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percursos. Estas visitas implicam também um número mínimo de pessoas. Deve assim existir uma 

permanência contínua de guia ou acompanhante que permitam, por ex. no caso do Convento, realizar 

uma pequena descrição ao visitante que chega sem marcação prévia. 

Além destas visitas guiadas disponíveis no pacote da Mata, existem outras iniciativas realizadas, 

como por exemplo o ‘Bussaco ao Luar’. Promove-se nos dias em que ocorre lua cheia sobretudo nos 

meses de Verão quando a visibilidade é superior e são acompanhadas por ‘guias’ que apresentam à 

luz da lua as esplêndidas flora e fauna do Bussaco. Esta iniciativa tem tido grande êxito e a afluência 

tem esgotado o número máximo de elementos, o que significa que deve tornar-se uma actividade 

contínua no tempo. Outra iniciativa importante é a recriação dos Passos da Via Crucis na Semana 

Santa. Durante os cerca de 3km de extensão da Via Crucis um grupo de elementos encena os 

Passos de Cristo até ao Calvário. 

Entre estas e outras iniciativas que se têm realizado, algo que merece alguma consideração é o facto, 

de por vezes os custos não serem os desejados a todas as classes. Bem se percebe que o percurso 

de angariação de fundos sendo difícil tem de procurar alternativas, contudo pode não ser uma boa 

estratégia sobrecarregar o visitante com um valor excessivo, estando ainda o espaço do Deserto 

Carmelita do Bussaco a principiar o seu desenvolvimento. Talvez alguns eventos tivessem uma maior 

aderência se houvesse uma maior atenção dada a este factor, e se fossem considerados por 

exemplo os descontos associados a cartão jovem, estudante, entre outros. Nesta linha de ideias 

sugere-se ainda o pagamento simbólico de mapas e conteúdos imprescindíveis para o turista realizar 

o seu percurso. É uma forma de valorizar a informação que se está a fornecer sem interferir com a 

condição económica, e tem resultado noutros locais fora do país. Um bom planeamento prevê a 

subsistência do turismo através da evolução e desenvolvimento dos recursos da paisagem cultural e 

não o oposto. 

Relativamente aos custos e face aos vários pedidos a Mata decidiu criar o Cartão Concelhio que 

permite através do pagamento anual o acesso livre à Mata por meio de transporte à população dos 

concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova. Esta iniciativa pretende atrair a população local ao 

espaço e dinamizar o próprio concelho. As iniciativas de divulgação e as estratégias de 

desenvolvimento devem passar pelo conhecimento local, que agora tem aqui o incentivo necessário a 

uma maior participação nos projectos da Mata. Para ‘activar’ esta paisagem Cultural é necessário 

interagir com ele, comungar dos seus estados saudáveis e enfermos. A comunidade enquanto 

imagem deste espaço cultural é o complemento que escasseava no planeamento. 

As iniciativas contínuas são importantes por isso mesmo. Enquanto se realizem e tenha aderência do 

público são uma mais-valia económica e turística. Actividades que envolvam semana a semana ou 

mês a mês o visitante, na procura de novas temáticas que o mesmo saiba que não deve desperdiçar: 

fotografar na Mata, elegendo a foto do mês e atribuindo prémio simbólico como uma entrada gratuita 

ou tendo destaque no jornal da região, ou até procurar criar um periódico da MNB que actualize e 

divulgue os projectos e acções que se vão desenrolando. A internet é uma ferramenta versátil, mas 

por vezes ainda não chega a todos. 

O incremento destas dinâmicas deve assim ter uma associação permanente com a Câmara Municipal 

de Mealhada, no sentido de incluir os eventos da Mata no Boletim mensal e realizar parcerias com a 
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Biblioteca Municipal da Mealhada que promovam dias ligados ao conhecimento e descoberta da 

Mata, sobretudo no caso das crianças, através de livros e componentes multimédia existentes. 

Estas iniciativas que em alguns casos já estão a decorrer devem ser promovidas em conjunto com 

outras universidades ou estabelecimentos de ensino, para que possam desenvolver-se projectos 

práticos para o espaço, e não apenas estáticos, folhas de papel que depois não são aplicadas ou não 

se adequam. 

O caso do Centro Interpretativo que se pretende criar é um exemplo das iniciativas que devem ser 

desenvolvidas em conjunto com outras instituições. Importaria que a sua criação resultasse da 

consulta e observação de outros centros semelhantes. O caso do Centro interpretativo de Batuecas, 

onde se recupera uma parte da História dos Carmelitas Descalços é similar. Importaria que 

existissem maquetas, linhas cronológicas, construções de banda desenhada, bons registos 

fotográficos, mapas de grande escala, onde se localizem bem os principais elementos, ‘réplicas’ de 

edificações ou outros elementos que se tenham perdido, como a antiga planta do Convento, textos e 

descrições onde o visitante conseguisse apreender a história do Deserto do Bussaco de forma 

precisa. 

O ‘Deserto Carmelita do Bussaco’ não voltará a ser igual àquele espaço que os carmelitas cuidavam 

com devoção e dedicação religiosa. Assim é importante que as estratégias que se apliquem ao 

espaço permitam reconhecer aquele antigo Deserto e adaptá-lo às funções actuais. 

Tendo em conta a existência de uma densa Mata, constituída por espécies vegetais diversas, não 

pode ser esquecido o papel da envolvente, sobretudo de monocultura, que acaba por registar-se 

como uma ameaça de possíveis incêndios para a Mata Nacional. A promoção correcta deste espaço 

passa assim também pela protecção contínua da biomassa vegetal de forma a evitar possíveis danos 

irreversíveis. O empenho de limpeza e manutenção deve estender-se assim para lá da cerca da 

MNB. 

E porque as espécies que compõem a Mata no interior da sua cerca, se conjugam entre exóticas e 

autóctones monumentais e invasoras, grande é o dilema na sua preservação. Aquando da sua 

plantação pelos carmelitas muito se desconhecia do seu futuro desenvolvimento, não podendo avaliar 

acerca do seu prejuízo para outras espécies, decidiu-se pelo benefício da sua plantação. 

Actualmente, algumas destas espécies monumentais são de facto invasoras com carácter perigoso 

para outras espécies. O controlo torna-se difícil sobretudo nas acácias, embora existam outros casos. 

Tem-se optado pela não classificação de espécies de porte notável deste género, uma vez que a sua 

presença é de várias formas uma ameaça. As acções passam por erradicar os elementos de 

pequeno porte que vão surgindo, embora nem todos os métodos sejam viáveis neste contexto. 

Em suma, criar estratégias de divulgação dos factores de visita da Paisagem Cultural do Deserto 

Carmelita do Bussaco não é uma tarefa simples, mas que necessita de grande empenho e 

conhecimento acerca do Património que a Mata constitui. Sem a consciência de que esta paisagem é 

única e que como tal reclama uma abordagem bem estruturada, não é suficiente a ponderação de 

candidaturas a programas de apoio ou sequer a Património Cultural da Humanidade. Desta forma, o 

que é fundamental é demonstrar, através de acções concretas, que O ‘Deserto Carmelita do Bussaco’ 

merece essa designação vitalícia. 
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CONCLUSÕES 

 

Contribuir para paisagens culturais viáveis implica o desenvolvimento de grande parte dos conceitos 

que foram sendo referidos neste trabalho, e de vários outros, que por motivos compreensíveis não 

seria possível desenvolver. 

Em resumo, todo este processo da valorização de um património cultural está sujeito a vários 

parâmetros de análise e depende em grande escala de muitos factores, entre eles a capacidade de 

gestão das entidades responsáveis ou directamente ligadas à sua manutenção. 

Em causa está, portanto, o factor humano, sem a presença do Homem as paisagens teriam apenas 

um carácter natural, e não cultural. 

Das sociedades e comunidades que se foram construindo ao longo dos tempos, transparece a 

inovação e desenvolvimento do espaço que habitaram. A capacidade de o Homem transformar as 

suas ideias e ponderar as suas acções, permitiu melhorar em grande escala aquilo que a Natureza 

pôde oferecer de forma directa e viável. 

Numa paisagem agreste e pouco produtiva, onde franceses movimentaram as suas tropas e saíram 

derrotados, os Carmelitas ‘edificaram’ um Bosque sublime. A vegetação que se pode encontrar, bem 

como as obras de arquitectura são fruto das acções sucessivas dos Carmelitas Descalços em 

predominância, e posteriormente de outras entidades que procuraram a sua conservação no tempo, 

que certamente não existiriam actualmente se ali se não tivesse considerado o lugar ‘para o melhor 

Deserto da Ordem’.  

Quem sabe o que existiria actualmente no Bussaco sem a passagem dos Carmelitas? A que ritmo 

continuariam os cortes de vegetação pelas populações? Em que tipologia de ‘monocultura’ se teria 

transformado uma das maiores colecções dendrológicas da Europa? 

A criação da cerca e a limitação do acesso às populações modificou o cenário que se teria na mata. 

Criou um ambiente de solidão e de envolvência no espaço que é ainda hoje inegável. Conjuga e 

afasta na sua diversidade a envolvente urbana. 

Contudo o reflexo da presença humana não se revela somente no património edificado. Mais do que 

elementos construídos é de significados e simbolismos que o Bussaco se constitui. É neste sentido 

que importa ter apreendido conceitos como a cultura, a identidade e a memória. 

Como podem construir-se paisagens emblemáticas sem um suporte de história e pertença 

associado? Não são as paisagens actuais criadas para satisfazer um determinado objectivo? 

Perceber a história de uma paisagem é entender os elementos que lhe deram ‘vida’ e inevitavelmente 

as suas culturas. 

A época em que viveram e em que se fez notar a sua presença, quer a nível nacional ou internacional 

foi preponderante para o tipo de paisagem que se constituiu, e isto bem visível é no Bussaco no que 

respeita ao conhecimento dos seus benfeitores. A cultura dos Carmelitas construiu-se com base nos 

ideais da Ordem, ideais estes que também sofreram as suas próprias alterações durante vários 

séculos, até se constituir o ‘Deserto Carmelita do Bussaco’. Todavia, apesar destas alterações é 

notória, na Paisagem que criaram, a sua identidade.   
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Um lugar ermo e de retiro, um ambiente de solidão e uma forma de arquitectura pobre que pode 

observar-se em cada uma das suas obras dispersas pela Mata, são o símbolo da identidade 

Carmelita. 

Esta identidade estendeu-se até aos dias de hoje, sujeita à interpretação de cada indivíduo, através 

dos seus escritos e do património arquitectónico. A forma como são interpretados os factos mais ou 

menos comprovados não difere em grande escala de indivíduo para indivíduo. Porém, a conjugação 

dos factores verídicos com aqueles que ainda importa comprovar é que marcam as gerações e é esta 

que funda a memória colectiva dos Carmelitas Descalços no Bussaco. 

Após as breves análises feitas neste trabalho seria possível identificar com alguma convicção o 

património existente no Bussaco como pertencente em tempos aos Carmelitas Descalços. E muito 

mais poderia ser desenvolvido de acordo com o aprofundamento pretendido.  

Face aos conteúdos expostos, a memória colectiva é actualmente aquilo que ainda urge preservar no 

Deserto Carmelita. Tendo em conta que o património edificado existente não voltará a adquirir a sua 

antiga função, o que urge efectivamente é assegurar a continuidade da memória daquilo que os 

Carmelitas conceberam e viveram. 

O património reminiscente é portanto o objecto físico dessa memória colectiva. 

Como objecto físico, sujeito a condições biofísicas e a pressão humana, este espaço necessita de 

intervenções e análises bem fundamentadas.  

Um espaço antes gerido de acordo com os ideais de uma ordem monástica está agora disponível ao 

público; um público de massas para quem se procura difundir este património, que pretende ser mais 

do que um instrumento do turismo de massas. A capacidade de carga do espaço está limitada às 

zonas de circulação colectiva pré-existentes, sejam elas pavimentadas ou não. Irromper por locais 

não referenciados em mapas ou directamente acessíveis no terreno, implica a criação de novos 

locais de acesso e a danificação do material vegetal existente. É por isso evidente a impossibilidade 

de realizar determinado tipo de acções em locais mais sensíveis da mata, como sejam eventos de 

BTT ou outro tipo de desportos colectivos associados a veículos de grande desgaste do solo. Este é 

apenas um exemplo, contudo outros se poderiam formular. A gestão deste espaço, quer permaneça 

ao nível da FMB ou venha a requerer-se para uma entidade municipal, deve merecer a atenção dos 

planos de pormenor, bem como de estudos objectivos acerca das opções para a sustentabilidade do 

local. Vender uma imagem do espaço e esperar pela reacção não é de facto uma atitude correcta de 

gestão, é importante perceber se dessa reacção podem advir consequências negativas. 

Assim, além do acima referido, várias ilações podem ser retiradas. 

Alguns dos projectos aplicados anteriormente a esta paisagem de estudo não foram bem sucedidos, 

factor resultante da ausência de processos de análise e reconhecimento do espaço consistentes. As 

etapas existem para auxiliar a sua realização, e por vezes na ânsia de desenvolvimentos mais 

rápidos o processo fica debilitado. Outras vezes estas situações ocorrem também porque não foram 

definidas correctamente as prioridades. 

A avaliação de conceitos imateriais como a cultura e a memória torna-se difícil de concretizar nos 

projectos, o que significa que de uma forma progressiva, é essencial a integração das várias 

profissões nos mesmos com o objectivo de complementar o trabalho realizado.  
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Com esta dissertação de mestrado procurou estabelecer-se uma conjugação de matérias teóricas de 

diversos âmbitos e agregar as estratégias e instrumentos de gestão mais salientes, de modo a 

alcançar esta paisagem Cultural de uma forma global, mas também ponderada. 

A recorrência a autores internacionais considerou-se uma mais-valia por permitir desfrutar de uma 

visão das metodologias aplicadas no exterior e da forma como os conceitos referidos são aplicados. 

Pretendeu-se ainda criar um documento de auxílio ao visitante, para facilitar a sua própria descoberta 

do Deserto e contribuir para suscitar a vontade de regresso. 

O contacto presencial com o ‘Deserto de Batuecas’ permitiu uma nova perspectiva do ideal de vida 

Carmelita. A vida eremítica, a envolvente de solidão e a imponência da morfologia do espaço tornam 

o Desierto de San José de Las Batuecas um lugar de recolhimento profundo. Este deserto irmanado 

do Bussaco regista como característica própria o facto se localizar num vale encaixado de acesso 

demorado e difícil. 

No que respeita às matérias que poderiam ter sido desenvolvidas e cujo trabalho não alcançou, fica o 

registo de vários pontos que se considera que seriam os mais proeminentes. 

O acesso a diversas obras da Ordem dos Carmelitas Descalços, escritos pelos fundadores dos vários 

Desertos, foi abordado de uma forma breve através dos documentos recomendados e referenciados 

em épocas posteriores. Importaria consultar de forma aprofundada estes trabalhos numa outra 

perspectiva futura, cujo tema se concentrasse. 

A procura por mapas relativos à Terra Santa é um trabalho que requer o despender de muitas horas 

de trabalho uma vez que vários foram os autores que elaboraram descrições e gravuras desse local 

emblemático. Aqui fica a referência essencial para a compreensão do que ocorre neste Deserto. 

Ainda de acordo com esta temática se associam também as tipologias de plantas do Templo de 

Salomão. 

Uma última menção se reporta ainda à importância de conhecer os vários projectos da UNESCO e de 

os comparar nos componentes que lhe conferem singularidade com a obra existente no Bussaco, 

nomeadamente no que se refere ao seu Sacromonte. Conhecer esses locais implicaria o uso de 

vários arquivos, mas como já foi referido o ‘arquivo dos pés’ é o mais indispensável. Adquirir contacto 

com os locais comunica os seus significados, e estes dificilmente se apreendem através de um papel 

ou de um ecrã. 

A proposta de criação de um Itinerário Cultural dos Sacromontes em Portugal e de uma Rota dos 

Sacromontes do Mundo, como foi referido anteriormente no sub capítulo dos Sacromontes, aliada à 

construção de um Guia para o trilho Via Crucis no Deserto Carmelita do Bussaco, também referidas 

no sub capítulo da Via Crucis, são os dois elementos práticos que complementam a exposição teórica 

deferida ao longo destas páginas. São elementos de aproximação ao público e que procuram difundir 

o Património do Bussaco e colocá-lo em maior grau de relevância a nível internacional. 

Em suma, Paisagens Culturais: Memória de uma Identidade Colectiva para o Futuro não pretende ser 

um compêndio exaustivo das várias características da Paisagem do Bussaco, mas antes o resultado 

de uma ampla interacção com o espaço e a convicção de que existiu uma vida de solidão fecunda 

n‘O Deserto Carmelita do Bussaco’ que enfim apenas está en’coberta. 


