
Paisagens  na Identidade  do Mundo 
RURAL



A paisagem faz parte de um património coletivo de imprescindível valor,
permanentemente delegado de geração em geração.



SUPORTE BIOFÍSICO DA PAISAGEM - Geologia

A complexidade e originalidade deste património, é a sua capacidade sumativa de
absorver permanentemente as diversas dinâmicas territoriais sem comprometer o
“equilíbrio” e os valores culturais e biofísicos, resultantes do viver em sociedade.



SUPORTE BIOFÍSICO DA PAISAGEM - Geologia

A região do Algarve possui três zonas distintas que se refletem em diferentes
morfologias da paisagem, tipos de solo, sua ocupação e utilização.

SERRA, BARROCAL E LITORAL

Fonte:http://4.bp.blogspot.com/-ceMqU7uKmbA/WEin9SigGaI/AAAAAAAAA2E/Y3GJmKmGmig0ar276POC1EjML8Bfapf8QCK4B/s1600/engeo_2016_2.3.png



A SERRA, a norte, dividida por acidentes geográficos entre as cotas 100-600m e
maciços de rochas magmáticas até aos 902m, tem como suporte geológico
formações carbónicas muito antigas, com 265 a 210 milhões de anos, resultantes
de formações marinhas xisto-argilosas mais grauvaques.



O BARROCAL, mais a sul, com altitudes menores entre as cotas 100-300m constituído
por formações do triásico e jurássico, com 185 - 130 milhões de anos, constituídas por
antigas plataformas fluviais e lagunares avermelhadas de grés, rochas sedimentares,
rochas margo-carbonatadas, margas argilosas marinhas e calcários dolomíticos.
Posteriormente no cretáceo entre os 130 e 60 milhões de anos ainda se formam no
barrocal os xistos multicolores calcários dolomíticos conglomerados, argilas e quartzos.



Uma referência importante para o maciço de Monchique acaba por ser uma perfuração destes
“sedimentos” (na época do Terciário, entre os 60 e 2 milhões de anos atrás) resultante da intensa
atividade tectónica que fez emergir intrusões basálticas e mais tarde o “bloco de sienito “.



Por fim o LITORAL, onde as cotas raramente ultrapassam 50m, caraterizado em
grande parte por areias vermelhas, brancas e de duna, aluviões e terraços ( a faixa
mais jovem constituída por margas, dunas, antigos terraços de rios e mares,
campinas, aluviões e coluviões)



SUPORTE BIOFÍSICO DA PAISAGEM – Solos Vegetação

Do passado geológico resulta a identidade dos solos que, no Algarve, derivam
predominantemente de erosão/decomposição dos granitos (substratos originais
pobres em nutrientes). A norte encontram-se os xistos e grauvaques, depois
circulação, deposição e sedimentação de calcários, sendo por fim reduzidos a
arenitos, areias, dunas e alguns minerais como quartzo e micas.

Fonte:http://dererummundi.blogspot.pt
/2015/08/geomonumento-da-praia-do-
telheiro-vila.html



Conquistadores e conquistados



Expansão Árabe 



A causa dos Descobrimentos

Os Almorávidas   dominavam as rotas do ouro 

marfim e pimenta  (1090-1148) 

A queda do império Almóada em 1112

Um pacto com Castela permitiu a sobrevivência 

do Reino de Granada até 1492 pagando um 

tributo anual em ouro. 



Época de ouro -Lagos XV- XVI

Africa tinha as rotas de ouro marfim e pimenta escravos  enquanto os italianos e 
árabes discutiam o mediterrâneo dominando as rotas das especarias

A conquista de Ceuta   Entreposto comercial 



Corsários e Piratas um negocio rentável  
para coroa Portuguesa 

• .

O rei tinha os seus próprios corsários, os “corsário del rei”. Os infantes D. Henrique, D. 
Fernando, D. Pedro e D. Duarte tinham todos corsários ao seu serviço, mas o infante D. 
Henrique era de longe o grande promotor dos corsários de Portugal. Ceuta transforma-se 
assim na maior base de corsários portugueses, suplantando mais tarde a importância de 
Lagos
.



Sem o Algarve não havia Africa

O domínio do norte de africa só era possível  devido à autonomia  do Algarve em 
fornecer  géneros alimentares,  madeira para a construção naval,  pessoas/ 
marinheiros/ pilotos com destreza de navegação  .



• A perda de protagonismo no SEC XVII e XVII o Algarve (isolado por terra) 
vira-se para o seu aliado de sempre a Andaluzia  tirando partido da sua 
excelente posicionamento geoestratégico entre  a baia de Cadiz,   
mediterrâneo  e rotas para o norte da europa.





Metamorfoses do território 

• Transformações urbanas das cidades  resultantes dos  entrepostos comercias geridos  pela 
crescente burguesia (Lagos  Faro  e Tavira)

• A riqueza da região , fez dela um alvo apetitoso  para piratas (turcos ,berberis ) e corsários  
(franceses ,ingleses  e holandeses) o que condicionava  o tipo de povoamento ao longo da costa. 

• O atual  tipo de ocupação(povoamento disperso ) ainda reflete  a fragilidade  da costa  naquelas 
épocas.

• Lagos perde  grupo  mercantil  empreendedor na Andaluzia e passado menos de um seculo são os 
mercadores estrangeiros  que invadem o Algarve (ingleses catalas9



Todas as Vilas e cidades do Reino traduziam no seu 
desenho inicial o seu carater defensivo, até ao sec XVI



Tavira o principal   centro de negócios do Algarve tirando partido da proximidade com Espanha 
Marrocos e Gibraltar, mas também das rotas que ligavam o mediterrâneo à europa  

O desenvolvimento do comercio leva ao crescimento  das cidades para fora de muros  
surgindo novos bairros onde a burguesia se vai instalar



Lagos assume-se como principal  base maritma/ militar do Algarve 
devido  ao seu  porto de águas profundas e à sua localização 
privilegiada em caso de incursões bérberis .



Projeto do Marquês 

A oficialização  do interesse Real  em Vila Real a “cidade fabrica” ,o monopólio da 
sardinha e atum que vai dinamizar o desenvolvimento soceconomico do Algarve 
a partir do sec XVIII ao secc XX



A Industria do Turismo Génese

O espírito romântico

Reinventa-se as nossas paisagens, cria-
se uma nova forma de olharmos para
nos próprios e para nossa história.
(natureza, ruralismo e revivalismos,

Surge o conceito do pitoresco para
descrever uma sensação causada por
uma paisagem. O ”jardim” cola-se à
paisagem, surgem os efeitos
cenográficos.



“os campos, os montes e os vales atraíram e agradaram muito mais do que as cidades e as
vilas. Foi, sobretudo pelas suas paisagens sem igual, ora grandiosas, ora suaves, ora ridentes e
floridas, ora nuas e agrestes que o Algarve despertou interesse dos ingleses”.



Raul Proença, Jaime Cortesão e, mais tarde, Aquilino Ribeiro, Vitorino Nemésio e
Miguel Torga, entre outros, que nas viagens que fazem ao Algarve reforçam os
sentimentos e prazeres da paisagem através de deslumbramentos pictóricos
únicos de contrastes entre os verde das hortas, os pomares do barrocal e a
serra, as gentes do mar, da cidade e do campo e a forma de estar alegre e
comunicativa do algarvio.



Carácter ideológico da valorização do
Mundo rural,

O Estado cria o Secretariado de
Propaganda Nacional / Secretariado Nacio-
nal da Informação (SPN/SNI) como o
organismo responsável pela estetização
do país, pela criação de mitos, pela
«invenção» de paisagens,.

Reinventa-se o artesanato e promove-se
o folclore .

O Mundo Rural é infantilizado em
regionalismos e tipicismos tradicionais.

entre os quais o de “casa portuguesa”.

POLITICA - IDENTIDADE NACIONAL - CULTURA POPULAR E 
NAÇAO



Se é verdade que o SPN/SNI deu
visibilidade por vezes paradísica a
aldeias, monumentos, criou etnografias,
“postais ilustrados”, mas também
consolidou uma identidade coletiva,
base de muitas das referências
culturais atuais. Este “orgulho de ser
português” refletiu-se nas formas de
planeamento urbano e na própria
arquitetura. Havia uma voz no espírito
da Portugalidade regras para que as
“simpáticas casas “se enquadrem na
paisagem assimilando proporções
métricas e graciosidade na procura
de uma forçada naturalidade que
como dizia Raul Lino “ parece
nascido do próprio lugar”.



Ante-Plano de Urbanização da Praia da Rocha 

Surgem no final dos anos 30
os Planos Gerais de
Urbanização como resposta
ao crescimento demográfico
e à ausência de politicas
habitacionais e urbanas da I
República.



, de “camponeses estetas”com as amendoeiras em flor, do luxuriante Monchique, o pitoresco das
chaminés rendilhadas, do artesanato alma e das suas gentes alegres e faladoras.



Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



.





Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Fonte:https://www.portaldomar.pt/idciptm/groups/public/documents/image/doc_000968.jpg

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5u5MLojc7EtgBbhzqjgi6eOSt9FFVH
iYiXx0vYftZiyPtTJZScw

Fonte: Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Fonte: Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 

Fonte:https://imagesus-ssl.homeaway.com/mda01/fa0e412b-19e9-45dd-8ab3-9d472329eef8.1.10



Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



Importa ainda referir que a
construção de ligações
ferroviárias e a melhoria
das vias rodoviárias com
Lisboa permitiu que a
agricultura ( pelo menos até
aos meados dos anos 60)
tivesse um forte crescimento
ao nível das culturas
precoces de regadio, os
famosos primores do
Algarve e frutos secos.muito
apreciados internamente e
mercados europeus.

Foto Artur Pastor “Algarve”- 1965 



• Mesmo com baixos níveis de industrialização o Algarve aumenta a 
sua produção de frescos para a capital  onde são muito apreciados 
os seus primores .

• Exporta frutos secos para europa (figos amêndoas, passas) .Em 1918 
97% da produção de figo era assegurada pelo Algarve e exportou-se  
8878 Toneladas, e m 1966 só se exportou  1306 toneladas e em 2009 
exportou-se somente 84 toneladas e Importou-se 1669 toneladas 





O seculo XIX vê chegar novas técnicas de apanha de peixe, conservação e 
exportação Surgem as conservas  como nós as conhecemos (peixe 
confecionado , conservado em azeite e embalado em latas ,abandonando-se 
a tradicional salga de peixe .
Com a redução dos ataques de pirataria  e a liberalização da venda  de peixe  
vai gerar novos povoamentos do territorio e uma nova organização do litoral, 
onde surgem novos  centros piscatórios Fuzeta Olhão  Cabanas, St. Luzia 
etc .



No Sec. XX regista-se  um forte desenvolvimento das pesca, da 
industria  e agricultura  até aos anos sessenta a partir da qual surge 
um novo paradigma que vai mudar radicalmente a forma como 
olhamos o território  o Turismo balnear 



Se na primeira metade do Sec XX o turismo
estava confinado aos aglomerados, no
inicio da segunda metade surge uma nova
fase com a construção de empreendimentos
turísticos/loteamentos em plena paisagem
rural ,iniciando a especulação do solo e a
fragmentação do espaço rural que perdura
até hoje

arquitetura da paisagem, lentamente, vai-
se libertando dos pitorescos e das regras
do típico português

é o caso das conhecidas “Torres da Torralta”
ou das unidades hoteleiras, de Monte Gordo
Praia da Rocha que introduzia o Algarve,
entre as melhores estancias turísticas da
Europa um sonho que concretizava, um
orgulho bem expresso na propaganda da
época.



A Frustração dos Planos
Como resposta, no início dos anos 60 o
Estado manda elaborar os primeiros Planos
de ordenamento territorial .

“Plano de Valorização Turística do 
Algarve”

“não contribua apenas para a ocupação 
improdutiva do solo com casas e 
caminhos”….”o seu desenvolvimento tem de 
processar-se no Algarve de forma regrada e 
economicamente útil. Para tal efeito, em 
coordenação com a analise feita e 
considerados os polos de atração turística, 
deverá distribuir-se e organizar-se do melhor 
modo o necessário equipamento para não 
prejudicar a fraca economia das atividades 
agrícolas e pecuárias e as contingências 
da pesca e possa ser, pelo contrario, um 
incentivo do aumento das respetivas 
produções”.



PLANO URBANÍSTICO REGIONAL DO ALGARVE 1966

Zonamento

- Salvaguarda de valores ambientais e paisagísticos com particular
observância em relação às zonas costeiras

- Defesas Integrais e valorização das perspetivas

- Defesa de localidades, zonas e agregados urbanos de particular
valor histórico, ambiental e paisagístico

- Zonas de valor paisagístico



PLANO URBANÍSTICO REGIONAL DO ALGARVE 1966

O Plano Definia as Seguintes Zonas:

zonas de alto interesse paisagístico; zonas a florestar; zonas de
reflorestamento; Zonas de proteção para preservação de ambiente e
panoramas; Zonas destinadas a reserva natural; zonas de interesse
paisagístico utilizáveis para inserção controlada de edificações; zonas
utilizáveis para complexos de edificação de carater turístico e balnear;
Indicação simbólica de expansão urbana a definir no quadro de
planificação local e de preservação ambiental; centros populacionais típico
a tutelar; presenças de interesse histórico, arqueológico e monumental;
possível ocupação industrial; praias; zonas rurais de elevada
produtividade e zonas de sua integração; zonas rurais; zonas
verdes equipadas para interesse público.

“…mas, acima de tudo, o que devemos atender e defender duma
inconsiderada implantação de construções e depredações, que
venham não a valorizar nem aproveitar, mas a dissipar uma fonte
de riqueza e ao mesmo tempo de saúde e de conforto de espírito”.



GOVERNANÇA / GESTÃO
A cidade perdeu os seus limites, invadiu o campo, especulou o 
território e  “ajardinou  a paisagem”  sobretudo no litoral .

Perda de identidade, conflitualidade, solidariedade, falta de
cultura de cidadania, irreversibilidade e elevados custos de
“governação” do modelo que tem sido o mais apetecível e
lucrativo, a curto prazo.



A Constituição Portuguesa de 1976

Após o 25 de Abril a Constituição da Republica Portuguesa de 1976, no artigo
66º “Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma
correta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento
socioeconómico e paisagens biologicamente equilibradas” e “Criar e
desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e
proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a
preservação de valores culturais de interesse histórico ou artísticos”



Vários tem sido os Programas Orientações e estratégias para 
regulamentar a ocupação do território, rumo a um 
desenvolvimento equilibrado.

PROGRAMAS E PLANOS NACIONAIS

• Programa Nacional de Politica de Ordenamento do Território (PNPOT),

• Planos Regionais de Ordenamento do Território –PROT

• Planos Diretores Municipais



No entanto continua a sua execução nunca foi satisfatória, com 
vários  desfasamentos entre a governança /Gestão das entidades 
publicas e a dinâmica socioeconomica do território 

Falta de supervisão e articulação entre entidades fiscalizadoras do 
território.

Impunidade nas ações ilegais de ocupação do uso do solo .

Abundantes e variadas interpretações quanto á legislação em 
vigor.

Dificuldade em compreender as dinâmicas socioeconómicas do 
território e encontrar soluções  rápidas para  as enquadrar.

Ausência  histórica de uma politica de solos que permita 
responder atempadamente  aos problemas que diariamente são 
colocados em resultado das transformações  urbanas geradas 
sobretudo pelo “Turismo”



Haverá solução para estes problemas?

“O Mundo Rural” traduz uma herança de varias gerações, conta-nos uma história de
relações matérias e imateriais, de crenças, de técnicas de formas de pensar, de sons
de frustração e alegrias, de um espaço de vida, onde peças que insignificantemente
pequenas se vão encaixando numa autêntica máquina do tempo cuja memória
permanentemente se vai atropelando na sucessão dos dias e das noites.

A pulverização das expansões urbanas gerou ocupações que nada tinham a ver
com a sua identidade numa complexa e dispendiosa teia de infraestruturas e
construções que no futuro será difícil em termos socioeconómicos de gerir.

Em resultado do facilitismo da transformação de solo rural em urbano, nasceram
extensas e desproporcionadas áreas Periurbanas impregnadas de conflitos que
urge compreender e solucionar.

Uma coisa é certa, este é um dos principais problemas, que a nossa sociedade de
consumo criou, o mais complexo, nem que não seja pelos custos que acarreta para
os contribuintes no dia-a-dia.

QUE TIPO DE PAISAGENS CRIAMOS ,E QUE OS 
NOSSO FILHOS VÃO TER QUE GERIR ?























.
• A visão de um desenvolvimento socioeconomico alavancado pelo turismo nunca 

aconteceu. 

• apostou-se fortemente no turismo como principal e quase única atividade 
socioeconomica do Algarve, fragilizando incompreensivelmente todas as outras 
atividades económicas que serviriam de suporte ao tao ambicionado 
desenvolvimento sustentado do Mundo Rural. 

• a visão do turismo como ancora das outras actividades socioeconómicas  caiu por 
terra,   deixou-se   de produzir internamente e começou-se  a importar os produtos 
que se necessitava para consumo próprio e  para “alimentar” o setor do  turismo, 
que  depende  cada vez mais  da conjuntura e variabilidade socioeconomica dos 
mercados de origem.

• Nunca os nossos campos tiveram tanta gente e nunca os nosso campos estivera 
tao abandonados. Um contrassenso  de difícil compreensão mas que urge resolver.

• Será que as Estratégias e as novas opções para o Mundo Rural associadas as 
novas tecnólogas e velhos conhecimentos se  consegue finalmente inverter o 
processo erosivo gerado pelo turismo ? Será que agricultura  a curto medio 
prazo voltará a ser um projeto de vida ?



Nossa Senhora  do Forte- Museu Regional de  Lagos  

”Conta-me como foi “

Será este o futuro das nossas cidades e paisagens ?



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro

Tel. 289 895200        e-mail: geral@ccdr-alg.pt          www.ccdr-alg.pt

José Brito - jbrito@ccdr-alg.pt


