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ADÉLIA NUNES

«Recursos Hídricos Superficiais na Bacia Hidrográfica do Rio Côa num contexto de
importantes alterações ambientais e sócio – económicas»
Depois da seca meteorológica que assolou todo o território nacional no passado ano, a
disponibilidade e a gestão dos recursos hídricos, às escalas nacional e da própria bacia, ganharam
ainda mais interesse e premência. Esta importância surge ainda reforçada devido ao cenário
anunciado para a Península Ibérica, em que estão previstos importantes impactes nos recursos
hídricos, derivados das alterações climáticas esperadas para esta área. Pese embora todas as
incertezas que possam subsistir em relação a estes cenários futuros, os potenciais impactes das
alterações climáticas envolvem vários domínios, mas os recursos hídricos são certamente aquele
em que estas consequências serão mais significativas, quer pela relação directa da ocorrência de
água com o clima, quer por as disponibilidades de água condicionarem muitos outros sectores da
actividade sócio-económica (Cunha et al., 2002).
Com efeito, e reconhecendo as alterações climáticas com o factor mais importante nas
modificações que possam ocorrer no regime das precipitações, as quais conduzem a variações no
volume e na distribuição temporal das disponibilidades de água, quer à superfície quer em
profundidade, outros agentes poderão interferir no ciclo hidrológico e, consequentemente nos
recursos hídricos disponíveis. Segundo Beguería et al. (2002) as principais variáveis que
controlam a produção de água numa bacia são, além da precipitação, a intercepção e a
evapotranspiração. De facto, são múltiplas as investigações (Meuser, 1990; Gallart e Llorens,
1996; Ferreira, 1996) que reconhecem a importância dos efeitos dos processos de intercepção da
chuva e da evapotranspiração por parte da cobertura vegetal na perda de recursos hídricos, uma
vez que ocasionam o seu regresso à atmosfera. Portanto, um acentuado incremento do coberto
vegetal, de forma espontânea ou fomentado pelo Homem, pode desencadear alterações relevantes
no ciclo hidrológico, com importantes consequências nos países em que a água é recurso
limitado, como é o caso dos mediterrâneos.
Com este trabalho, pretende-se avaliar a disponibilidade de recursos hídricos superficiais na bacia
hidrográfica do rio Côa, interrelacionando a sua evolução, em especial nestes últimos 50 anos,
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com as mudanças operadas nas esferas ambiental e socio-económica. Pretende-se, ainda,
identificar as variáveis que exercem maior influência no comportamento anual e na evolução da
disponibilidade de recursos hídricos superficiais na área de estudo.
Material e métodos
Geograficamente integrado na ampla bacia do rio Douro, o rio Côa drena uma área de 2521 km2.
À semelhança de que se tem registado a nível nacional, sobretudo nas regiões do Interior,
também nesta área se operaram importantes alterações do ponto de vista demográfico e socioeconómico. Com efeito, após um período de intensa ocupação humana do meio rural e agrário, o
qual coincidiu com o incremento demográfico operado na primeira metade do século XX,
desencadeou-se nestas últimas décadas um enorme surto migratório, que se mantém até à
actualidade. Em simultâneo, a este esvaziamento demográfico verificou-se o abandono de vastas
áreas agrícolas e um significativo incremento no coberto vegetal, sobretudo arbustivo.
O material e os métodos a utilizar assentam essencialmente: (1) recolha e tratamento estatístico
de um conjunto de dados relativos: variáveis hidrometeorológicas (escoamento superficial,
temperatura e precipitação nos últimos 50 anos) e principais alterações operadas no uso do solo e
cobertura vegetal, (2) aplicação de modelos estatísticos para avaliar o comportamento de algumas
variáveis quantificadas e detectar afinidades entre as mesmas (Modelo de Regressão Linear
Simples, avaliação da curva de regressão; cálculo de resíduos, coeficientes de correlação) (3)
recurso a Sistemas de Informação Geográfica para representar e interrelacionar espacialmente
algumas das variáveis analisadas.
Resultados preliminares
Uma breve análise à evolução do escoamento de água registado no posto hidrométrico de
Cidadelhe mostra uma tendência nitidamente negativa nestes últimos 50 anos, confirmando uma
redução substancial nos recursos hídricos superficiais do rio Côa. Este comportamento aparece,
no entanto, atenuado pela recente construção da barragem do Sabugal. A aplicação do mesmo
procedimento estatístico 1 à precipitação registada em postos udométricos da área mostra, do
mesmo modo, um decréscimo nos seus quantitativos. Tanto para o escoamento como para a
precipitação, a diminuição ter-se-á operado principalmente nos meses de Inverno/primavera
(sobretudo em Fevereiro, Março e Abril). Quando interrelacionadas estas variáveis, o coeficiente
de correlação obtido apresenta-se significativo ao nível de 0.01. Contudo, a representação
gráficos dos resíduos (diferença entre os dados observados e os previstos pelo modelo) mostra,
apesar do seu carácter aleatório, uma tendência predominantemente positiva até aos anos 80 (em
que os valores do escoamento são mais altos do que os previstos pelo modelo face à precipitação
observada), ao passo que nestas últimas duas décadas a tendência parece revelar-se negativa (ou
seja, os valores observados são inferiores aos previsto pelo modelo perante os quantitativos de
precipitação assinalados). Esta tendência, pese embora o seu carácter preliminar, parece indiciar
importantes alterações na interrelação escoamento/precipitação, a qual se poderá associar às
alterações operadas no uso do solo e cobertura vegetal.
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Modelo de Regressão Linear Simples.
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SOFIA CARDOSO
«Os "laços invisíveis" como estímulo de valorização da dimensão local»
O trabalho que se encontra em desenvolvimento está a ser realizado e estudado pela equipa do
Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Universidade do Porto (CEAUUP), unidade
de investigação integrada na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), que
desenvolve projectos de investigação no âmbito do Urbanismo e Ordenamento do Território com
o patrocínio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Objecto e objectivos
O objecto central do trabalho é o estudo dos valores de identidade local que possam ser exaltados
como potenciais factores de atracção e de fixação de rendimento na zona da Raia Seca, de modo a
desenvolver um modelo de planeamento integrado para os equipamentos urbanos, de ambos os
lados da fronteira.
A abertura das fronteiras proporcionou a liberdade de circulação aumentando a diversidade de
escolha e a procura mais abrangente de bens e serviços de pequena escala. Deste modo a noção
de território e do seu planeamento é também alterada, e como tal, o reforço da cooperação
transfronteiriça apresenta-se como estratégia essencial ao desenvolvimento de um território
caracterizado por um desequilíbrio na concentração da população (aglomerada nos principais
núcleos urbanos, dispersos por sua vez no território) e por um crescente e acentuado processo de
desertificação.
A identificação dos "Laços Invisíveis" como visão estratégica de atractividade local é portanto o
elemento central e de destaque de um trabalho que, partindo de uma observação mais vasta,
incidindo no estudo de determinadas coordenadas de enquadramento geral (Rede Viária, Rede
Urbana, Equipamentos, Emprego e Actividades), procura perceber e identificar os valores
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"invisíveis" de cada região e as suas verdadeiras potencialidades como elementos de
desenvolvimento equilibrado.
Como "Laços Invisíveis" identificamos três objectos de estudo:
- Os Valores paisagísticos culturais – perceber a relação da paisagem com o modo de vida,
identificando áreas verdes de interesse (valores naturais), percursos pedestres, miradouros, zonas
de fauna e flora especiais (valores ambientais), património histórico, arquitectónico (valores
construídos).
- O Turismo de escala limitada com diversidade – turismo dinâmico mas controlado,
condicionando a oferta às dimensões e capacidade dos sítios para que deste modo se gere
rendimento sem descaracterizar e retirar identidade; atrair o turismo através da valorização dos
recursos de riqueza local como os produtos de artesão, os produtos da terra, a gastronomia, as
festas populares (valores locais), …
- As Relações inter-pessoais – perceber o que realmente faz deslocar as pessoas a
determinada região para lá do património físico e natural; quais as motivações que poderão
proporcionar uma relação de identidade entre a pessoa e o sítio.
Muita da informação recolhida até ao momento é produzida por Associações de Desenvolvimento
Local e pelas próprias Autarquias, transparecendo para o produto final o compromisso dessas
mesmas entidades com o território. A realidade é por vezes distorcida pela vontade de exaltar as
suas próprias qualidades.
A intenção deste trabalho é produzir um estudo assente numa visão isenta de laços afectivos que
comprometam o rigor da análise. A identidade, autenticidade e hierarquia de cada elemento de
valor deverá ser exaustivamente avaliada em campo e confirmada através de uma grelha única
criada de raiz (ainda em elaboração). Com o conhecimento assim obtido pretende-se fazer uma
leitura de conjunto do território, conectando e articulando tematicamente os seus valores.
O grande objectivo do estudo é portanto potenciar a procura cultural do território em questão de
um modo diversificado e equilibrado. Exaltar e "dar valor a partir de fora", aumentando e
despertando, por um lado, o interesse dos residentes pelos elementos de valores presentes no seu
quotidiano, e proporcionando, por outro lado, um melhor entendimento do território a quem o
percorre, distinguindo claramente o que se deve resguardar ou dar a conhecer, para que deste
modo se elevem as condições de vida na Zona da Raia Seca sem no entanto lhe adulterar
significativamente a identidade.
Método
A metodologia de investigação baseia-se na recolha e aferição dos dados pertinentes no terreno e
junto das Universidades e Associações de Desenvolvimento Local de ambos os lados da fronteira,
envolvidas neste projecto, de modo a construir uma base de dados que sirva para a elaboração de
uma cartografia temática na qual sejam postos em evidência os três objectos de estudo,
identificados e hierarquizados através da grelha de análise que neste momento se encontra em
discussão com as Universidades que nos têm servido de ponto de referência teórico.
Até ao momento, esta metodologia tem sido ensaiada num território mais restrito que aquele que
o estudo pretende abranger de modo a poder visualizar as intenções pretendidas.
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Os objectivos e metodologia de trabalho serão confrontados com todas as entidades aderentes em
jornadas de trabalho (a primeira realizou-se a 22 de Setembro e aproxima será a 22 de
Novembro), onde se clarifiquem as estratégias e os objectivos estruturais deste estudo de modo a
produzir um documento de apoio ao desenvolvimento de acções locais de valorização dos "Laços
Invisíveis" e de suporte ao planeamento equilibrado do desenvolvimento.
Estudos preliminares em fase de realização:
• Laços Invisíveis
Para o estudo dos "Laços Invisíveis", construíram-se três mapas correspondentes aos Valores
Construídos, Valores Locais e Valores Naturais. Foi novamente adoptado um território amostra
no qual se cartografou, nesta primeira etapa de estudo, a informação recolhida através de fontes
oficiais em Portugal e fontes variadas em Espanha, sendo de notar a dificuldade em encontrar
informação disponibilizada pelas entidades competentes, tendo-se recorrido à disponibilizada
pelas Associações de Desenvolvimento Local.
• População
No estudo da Variação de População por Freguesia, dado o estado preliminar do trabalho,
testaram-se os dados sobre um Território Amostra no Distrito de Castelo Branco. Assim,
assumiu-se uma divisão em três grupos a saber, Freguesias com aumento populacional,
Freguesias com diminuição populacional até 20% e Freguesias com diminuição superior a 20%.
Esta divisão parte do facto do estudo compreender períodos temporais de 20 anos com base numa
variação de referência de 1% ao ano.
No quadro da Rede Urbana apenas se consideraram os aglomerados com população residente
igual ou superior a 500 habitantes. De salientar que em Portugal se referenciaram os dados
disponíveis por Freguesia e que em Espanha os dados se encontram tratados ao nível do
Município.
Podemos dizer que se está na presença de um território multipolar, ou seja, com carácter
policêntrico que, ao longo do tempo, tem vindo a apresentar um reforço da dimensão e da
capacidade de polarização dos principais aglomerados urbanos, facto que acelerou o
esvaziamento da envolvente territorial (população e actividades), sobretudo nos casos em que os
aglomerados se encontram afastados das grandes concentrações populacionais ou dos principais
aglomerados urbanos e principais eixos de desenvolvimento. Assim, no que concerne à
distribuição da população no território a área em estudo caracteriza-se por um desequilíbrio
territorial na distribuição da população, com forte perda demográfica (à excepção de alguns
aglomerados urbanos localizados nos principais eixos de comunicação) e com uma estrutura
demográfica muito envelhecida.
A metodologia adoptada tem como fontes o Recenseamento Geral de População e de Habitação –
Distritos da Guarda e Castelo Branco, de 1940, 1960 e 1981, o Recenseamento da População e de
Habitação (Centro), do Censos de 2001 do Instituto Nacional de Estatística (Portugal); Censos de
Población de 1940 e 1960, Población de hecho por município de 1981, e Censos de Población y
Viviendas 2001 do Instituto Nacional de Estadística (Espanha).
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• Níveis de Urbanidade
Com o estudo da dotação de equipamentos urbanos no território pretende-se construir um índice
que determine as condições de atractividade urbana que permitam entender os limites da fixação
da população e que possam também servir para a aferição dos elementos que contribuem para o
reforço da identidade dos locais.
Adoptando como base científica os dados provenientes da Carta de Equipamentos e Serviços de
Apoio à População – Região Centro de 2002 realizada pelo Instituto Nacional de Estatística,
elegeram-se e agruparam-se, por ordem de valor, os indicadores avaliados no documento,
definindo três níveis distintos de desenvolvimento urbano (mínimo, intermédio e máximo),
testados em vinte e três concelhos.
O processo de leitura no território das coordenadas definidoras dos vários graus de urbanidade,
resultaram na produção de quatro cartas evolutivas, surgidas da necessidade de especificar e
desmembrar os indicadores de análise, que no primeiro ensaio eram os três níveis acima referidos
e no último, até ao momento, derivaram para seis (Urbanidade mais Elevada, Elevada, Menos
Elevada, Intermédia, Reduzida e Mínima). É claramente visível o corredor de desenvolvimento
que acompanha o eixo viário (IP2), sobressaindo no território Castelo Branco e Covilhã como os
concelhos dotados com todos os equipamentos que definem a Urbanidade mais Elevada e em
oposição, Vila de Rei, Oleiros e Vila Velha de Ródão como os concelhos não dotados com todos
os indicadores correspondentes à Urbanidade Mínima.
LINHA DE ACÇÃO II: SOCIEDADES DE FRONTEIRA, FRONTEIRAS DA
SOCIEDADE: TRADIÇÃO, MODERNIDADE, IDENTIDADES

IÑAKI VISO
«Las tumbas excavadas en roca y la organización socio-espacial de la comarca de Riba Côa en
la Alta Edad Media»
La comunicación examina los 83 sitios con tumbas excavadas en roca conocidos para la comarca
de Riba Côa como un elemento de análisis de la organización del espacio y de la sociedad
altomedieval, una época especialmente oscura. Aceptando una cronología que iría de los siglos
VII a XI, el estudio permite acercarnos a una articulación del territorio vinculada a la ocupación
de las áreas de ribeira y a usos ganaderos, con un poblamiento con una nucleación laxa, pero no
disperso. Por otro lado, puede percibirse, sobre todo de la ordenación interna de algunas
necrópolis, una sociedad campesina, en la que predomina el papel de los grupos familiares, con
estatus poco formalizados, y una escasa injerencia de la Iglesia en los ritos funerarios. Este tipo
de inhumación debió quedar en desuso a partir de los siglos XI y XII, en un proceso en el que la
repoblación leonesa constituye el punto final, con el desarrollo de nuevas formas de organización
socio-espacial, relacionadas con el feudalismo.
MARIA JOSÉ GRANJA FERREIRA
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O envelhecimento da população é um processo cada vez mais marcante na realidade das
sociedades actuais, pelo que se torna essencial desenvolver um conhecimento objectivo sobre a
população idosa e consequentes implicações, que se repercutem na organização social actual.
As conquistas tecnológicas e a medicina moderna têm contribuído para o aumento percentual das
idades mais avançadas, aumentando a longevidade da população, nas últimas décadas do século
XX. Facto sem precedente na história proporcionou ao ser humano, tempos de vida nunca antes
atingidos. Todavia, embora, nem sempre com uma qualidade de vida aceitável, é cada vez maior
o número de pessoas que ultrapassam a idade de sessenta e setenta anos e, mais que isso, que
atingem essa idade em boas condições físicas e mentais e que, quando associados aos aspectos
culturais, psíquicos, espirituais, e uma condição sócio económica estável. Estes são factores
relevantes para a Qualidade de Vida das pessoas. Assim, a longevidade, a redução da Taxa de
Natalidade, associada ao baixo Índice Sintético de Fecundidade (ISF) o aumento substancial da
Esperança Média de Vida das pessoas, têm contribuído para a evolução crescente do Índice de
Envelhecimento Demográfico. Este fenómeno, característico dos Países do Norte e Centro da
Europa, apresenta uma incidência progressivamente mais acentuada em Portugal Continental,
especialmente na Beira Interior Norte e no distrito e concelho da Guarda. A esta evolução escapa
apenas, no conjunto das pesquisas do concelho, as da cidade da Guarda.
Sendo o Concelho da Guarda um território onde a população idosa se apresenta especialmente
representativa, o estudo da realidade sócio-económica, demográfica e cultural deste concelho,
integrado na Região Centro de Portugal e na Beira Interior Norte (BIN), revelou-se de primordial
importância. Pensamos que só podemos perspectivar o futuro se conhecermos a realidade
presente e a herança do passado.
Envelhecer é um problema? Embora a resposta possa ser ambígua, claro que não! É uma das
maiores conquistas da humanidade no século XX. É um patamar que todos pretendemos alcançar
com Qualidade de Vida. Mas como todas as revoluções, implica mudanças importantes em
muitos sectores da sociedade como no trabalho, na saúde, na protecção social, no urbanismo e em
muitas outras esferas da vida social.
A velhice é o último patamar da evolução natural da vida, para o qual concorrem factores de
ordem biológica, fisiológica, psicológica, social, económica, política, cultural, agindo no sistema
de relações pessoa-sociedade-meio ambiente.
O fenómeno do envelhecimento, para além de repercutir-se em pressões sobre equipamentos
colectivos específicos (como os de ordem social, os da saúde e os da cultura), gera necessidades,
pois tende a ser acompanhado por mudanças importantes ao nível do comportamento que podem
conduzir a situações de exclusão.
É importante conhecer a situação, identificar os factores que a determinam, prever a sua evolução
e consequências, em suma, preparar este estádio da vida, de forma a implementar políticas de
integração e de envelhecimento activo.
As imagens negativistas e os mitos que se têm construído em torno do processo de
envelhecimento despertaram-nos para a descoberta desta problemática no concelho. A reflexão
passou pela importância de conhecer e dar a conhecer o concelho da Guarda integrado na Raia
Central de Portugal na vertente da Qualidade de Vida do cidadão idoso.
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A problemática central da nossa investigação é – Conhecer a verdadeira essência da Qualidade de
Vida do Idoso (QDV), no Concelho da Guarda –, e conduz-nos à formulação de um conjunto de
questões de investigação. Tendo por base estes pressupostos, foram formuladas questões diversas
que julgamos estarem na base da orientação da nossa investigação:
Que relação existe entre a qualidade de vida e a evolução populacional das cidades organizadoras
do espaço raiano como a Guarda?
O que é ter uma boa qualidade de vida na velhice?
Que percepção tem o idoso de hoje residente no concelho da Guarda do seu papel na
sociedade?
Como perspectivarão Qualidade de Vida os Idosos do Amanhã (hoje pessoas em idade
activa)?
Os idosos do Futuro terão expectativas de vida iguais ou diferentes ou de Hoje?
Para ter boa qualidade de vida será importante trabalhar na Terceira Idade?
Como é que a família de hoje vê a integração do idoso no seu seio?
Como se ajusta a sociedade a uma crescente população idosa?
Que papel têm as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do Concelho da
Guarda na integração social do idoso?
Será que a Rede Social do Concelho da Guarda responde às necessidades e carências dos
idosos?
Como explicar o grande número de utentes em lista de espera nos Lares?
Para a formulação das questões referenciadas, partimos em primeiro lugar das concepções
teóricas apreendidas, das informações obtidas junto das Instituições visitadas, dos dados
recolhidos em entrevistas prévias e exploratórias, em inquéritos.
Partindo de uma problemática já referenciada, formulámos as hipóteses/questões que traduzem o
que se pretende investigar. Seleccionámos a área geográfica (Concelho da Guarda), em que a
investigação empírica se vai desenvolver e tomámos opções sobre as estratégias a implementar.
Delimitado o universo de estudo, descrita a população, a escolha dos métodos e técnicas
obedecem à natureza da informação pretendida e à melhor forma de a obter.
O trabalho de campo inscreve-se num território com características muito próprias, associadas a
uma posição não central, ou mesmo periférica em Portugal Continental, integrando ou
coalescendo com a denominada Raia Central de Portugal.
CLÁUDIA DIOGO
“Histórica Agrícola na Beira Baixa na Primeira Metade do Século XX”
Todos nós sabemos que a agricultura é um marco na nossa cultura e da nossa civilização. As
nossas raízes exploravam a natureza como forma de subsistência.
A evolução das técnicas e dos instrumentos utilizados para a agricultura e o impacto das políticas
agrárias nacionais na Beira Baixa, na primeira metade do século XX, são temas fundamentais a
explorar, não só para perceber como se trabalhava e vivia da terra a nível local, mas também para
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percebermos o impacto deste passado no presente e os percursores que fizeram com que
actualmente existam determinados índices de desenvolvimento rural, cultural e ambiental.
Desde o final do século XIX que as reformas agrárias monárquicas apontavam como prioridade o
aumento da superfície cultivável, com o intuito de diminuir a importação de géneros alimentícios,
nomeadamente o trigo. Como é que essas reformas foram sentidas a nível local no princípio do
século XX? Que benefícios e prejuízos estas reformas trouxeram para esta região?
Na monarquia, o Governo ditatorial de João Franco aplicou políticas vinícolas polémicas devido
ao proteccionismo dos vinhos generosos tradicionais portugueses. Foram estas medidas
prejudicais à produção de vinha na Beira Baixa?
Como é que esta região conseguiu sobreviver aos maus anos agrícolas até 1919, ainda com o
agravamento da I Grande Guerra Mundial, período com grandes dificuldades de importação de
trigo e de outros cereais, essenciais à subsistência das localidades?
Com o Estado Novo é promovida a Campanha do Trigo, o que subsidia os agricultores a
cultivarem cereais e estimula o auto consumo. São instituídos celeiros locais da Federação
Nacional de Produtores de Trigo com o objectivo de controlar o escoamento do trigo. Será que
estas medidas proteccionistas do trigo resolveram os problemas de subsistência nesta região?
Onde seriam os celeiros da FNPT?
Na década de 30 surge o corporativismo e com ele no meio agrícola, os Grémios da Lavoura.
Estas instituições, com obrigatórias inscrições de todos os proprietários agricultores, tinha como
objectivo controlar o escoamento e transacção de produtos agrícolas, licenciar novos
equipamentos e unidades produtivas e estabelecer acordos salariais com os trabalhadores. Que
inovações estas corporações introduziram na agricultura beirã? Haveria fuga ao controlo destas
corporações?
Com a II Grande Guerra Mundial e com a ocorrência de maus anos agrícolas na década de 40,
houve apenas a transacção dos produtos essenciais e um rígido racionamento nos produtos. Nesta
época de conjuntura surgiram as Campanhas de Produção Agrícola “Produzir e Poupar”. Como é
que estas medidas foram adoptadas a nível local?
Estas são muitas das questões relevantes que um estudo profundo de investigação histórica
agrícola na Beira Baixa poderiam responder, tendo como fontes de recolha para a sua elaboração
os periódicos regionais, legislação e bibliografia especializada acerca da agricultura da Beira
Baixa na primeira metade do século XX, visando apoiar a documentação em museus e centros de
documentação de temática agrícola na Beira Baixa.
NOEMÍ CUBAS MARTÍN

«Cultura y movilidad del Renacimiento peninsular. El gremio académico en las Universidades
de Salamanca y Coimbra»
Es destacada la importancia y el poder que durante toda su existencia ha detentado la universidad.
Surgieron como gremios de la enseñanza y se consolidaron mediante el monopolio de la
transmisión y legitimación del conocimiento a través de la concesión de los grados académicos.
Poseían, además, gran autonomía respecto a los poderes locales, gozando de la protección y
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privilegios otorgados por los reyes y el papado. Formaban y abastecían a la sociedad de
profesionales y especialistas, como juristas, teólogos o médicos, vinculados en gran medida a las
necesidades administrativas de la iglesia y del estado.
Durante la transición de la edad media al renacimiento, las universidades se vinculan
progresivamente al control de las monarquías emergentes, desligándose paulatinamente de la
presión pontificia. No obstante, durante el siglo XVI, Salamanca y Coimbra defendieron la
ortodoxia católica, al posicionarse en las turbulencias religiosas, como aconteció en los demás
centros europeos. La función principal de las universidades seguía manteniendo su línea de
actuación, por lo que Coimbra cumplía en Portugal las mismas funciones que en Castilla
desempeñaban las tres universidades mayores – Salamanca, Valladolid y Alcalá - : la formación
de cuadros burocráticos eficientes para el gobierno de la iglesia y de la administración señorial, la
titulación de médicos profesionales y la formación teológica, vinculada además a las órdenes
religiosas y a la evangelización de los territorios de ultramar.
El conocimiento en profundidad del gremio académico nos ayudará, por tanto, no sólo a
adentrarnos en el conocimiento del entorno universitario sino también a comprender el entramado
sociopolítico y cultural del período: situado en pleno Renacimiento y bajo la influencia del
movimiento humanista.
En este proyecto de investigación partimos del análisis del gremio universitario de las
universidades de Salamanca y Coimbra en el Renacimiento, prestando especial atención al grupo
de los graduados, su formación y la movilidad entre ambos centros. Se encuadra en el ámbito de
historia de universidades, utilizando metodología de la historia cuantitativa. Debido a su carácter
prosopográfico implica, además, un acercamiento a la historia social.
Para ello, presentamos ahora un esbozo de nuestro análisis, basado en series documentales
primarias y inéditas, procedentes en su mayoría de los Archivos Universitarios de ambas ciudades
(AUC y AUS), así como un modelo metodológico propio, elaborado a partir de la aplicación de
recursos informáticos adaptados s las necesidades de un estudio comparativo y a las
características de la fragmentaria documentación. Nos detendremos también, en la problemática
surgida durante nuestras pesquisas y plasmaremos los principales resultados obtenidos hasta el
momento.

LINHA DE ACÇÃO III: POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO E
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

RALUCA VIEIRA

Trajectórias educacionais e profissionais dos jovens no Distrito da Guarda
Nas últimas décadas os jovens do Distrito viram alterada quer a sua composição demográfica
quer os seus hábitos ocupacionais. Os jovens guardenses não têm de facto um peso representativo
no conjunto populacional do Distrito da Guarda, mas dinamizam e activam a vida concelhia e são
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eles que mais saem das zonas onde residem deixando para trás lugares que pouco a pouco se
tornam “desertos”. Com efeito, é preciso descobrir os seus interesses, encontrar as alternativas
que entendem lhes serem adequadas para a sua permanência, porque apesar da melhoria das
condições de vida nas localidades do interior designadamente nos centros urbanos - em resultado
de políticas de desenvolvimento local muitos dos jovens preferem sair. O intuito do estudo
desenvolvido pelo Centro de Estudos Ibéricos - As expectativas e aspirações dos jovens nas
regiões interiores no desenho das políticas de educação, formação profissional e emprego - é de
analisar e reflectir, juntos dos actores sociais a eficácia das políticas orientadas para a sua
imutabilidade. O receio verificado nos jovens em relação ao emprego, desemprego, habitação e
educação constituem as alavancas para a mobilização, pelo que é nestes domínios mais carentes
que as políticas procuram maior destaque. Contudo, atendendo as especificidades do Interior as
políticas precisam ser actuais e efectivas, acompanhando as mudanças, ao mesmo tempo que
diagnosticar essa mesma efectividade.
Atendendo aos indicadores escolares e de actividade económica dos jovens apura-se que um
conjunto de características de vários sistemas ou subsistemas como o próprio individuo, a família,
a escola, o meio envolvente, o mercado de trabalho motivam claramente as suas escolhas em
relação à escolaridade e empregabilidade optando por um maior investimento na sua formação ou
por uma saída precoce, antecipada ou até pelo abandonando da escola. A relação entre estes
sistemas pode ser, no entanto, accionada por uma intervenção exterior para que de forma
preventiva se diminuam tais fenómenos.
Relacionando estes indicadores com a preocupação de incentivo para a permanência dos jovens
no Distrito o estudo tece duas reflexões. Uma sobre a importância da criação de apoios às
estruturas empresariais, os incentivos aos jovens casais, a reconversão das potencialidades dos
concelhos em termos de emprego e formação, a valorização referencial dos exemplos de sucesso,
as actividades de partilha de uma cidadania ambiental e as múltiplas parcerias entre entidades
públicas e privadas como exemplos de um profícuo processo de cativar os jovens a
permanecerem. Em segundo lugar é essencial um maior esforço na ligação entre as autarquias
locais, os centros de emprego, as escolas, as entidades patronais para inscrever nas suas
preocupações a qualificação dos jovens e promover ao mesmo tempo a participação cívica dos
jovens, que é considerado como elemento indissociável à afirmação das suas expectativas em
relação ao futuro no Distrito.
MÁRCIO BARBOSA
«Conceito Estratégico Nacional – CEN»
Nesta comunicação pretende-se recuperar para discussão, numa perspectiva historicizante e
problematizante, um tema capital para a compreensão do Portugal contemporâneo: a ideia de
Conceito Estratégico Nacional – CEN. O primeiro aspecto a ter em conta diz respeito à umbilical
relação entre, por um lado, o Regime que, inaugurado pela Constituição de 1933, se estende até
ao dia 25 de Abril de 1974, e, por outro, o próprio CEN. A partir daqui, importará demarcar o
“Conceito” do regime político, analisando as clivagens internas que foram surgindo no próprio
regime, explorando, em profundidade, os fundamentos do histórico CEN português e, num
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sentido teórico/operacional, interrogando o sentido e as condições da existência dum CEN.
Perspectivando-se, no horizonte, o Portugal que adere, em 1986, às Comunidades Europeias.

LINHA DE ACÇÃO IV: IBÉRIA D’ AQUÉM E ALÉM FRONTEIRAS: DIÁSPORAS,
IDENTIDADES, CULTURAS

TERESA CORDEIRO
«Cristãos-Novos de Viseu, a Inquisição e os Trânsitos Peninsulares de Seiscentos»
No contexto do seu trabalho de investigação sobre o estudo de Comunidades Cristãs-novas, em
contexto de Fronteira, a oradora propôs-se averiguar do modo como a diáspora judaica
influenciou os trânsitos culturais peninsulares em tempos de União Dinástica das Coroas
Peninsulares.
Tomando como caso específico a comunidade cristã-nova de Viseu na sua relação com o poder
inquisitorial, explora-se uma linha de investigação que sugere profundas ligações com Castela,
fundadas em velhas tramas económicas e culturais e que agora se reforçam pelas fugas
necessárias, ao sabor da repressão do Santo Ofício.
As fontes, que se inquiriram, estão no Fundo Documental do Santo Ofício – no Arquivo Nacional
Torre do Tombo, em Lisboa – e resultam de parte da Visita Inquisitorial de 1637 à Beira,
concretamente, o que se refere ao bispado de Viseu.
Linha de Investigação
Em 1492, a expulsão dos Judeus da Espanha dos Reis Católicos e a entrada do poder inquisitorial
naqueles reinos, arrastam muitos deles para o país vizinho; também, para a cidade (e restante
bispado) de Viseu, pela proximidade geográfica de que beneficia e pela pré existência de uma
importante comuna judaica. Desde muito cedo se teriam os fiéis da lei mosaica instalado naquela
cidade; eram vizinhos do concelho, participavam na sua importante Feira Franca. Data do reinado de
D. Duarte (26 de Dezembro de 1433) a primeira carta de privilégios que conhecemos relativa à
comuna de Viseu. Para efeitos de gestão judicial, Viseu tinha sido designada como sede de uma das
sete ouvidorias judaicas do Reino, a da Beira d’ Aquem Serra. D. João I assim determinara.
Proliferavam, assim, as comunas na raia beirã. O fluxo regular de conversos castelhanos irá
contribuir, de certo, para o fortalecimento do corpo judaico em Viseu e, eventualmente, influir na
organização da comuna. Esse movimento ocorrera, já, a partir dos finais do século XIV, com as
pregações apocalípticas de Vicente Ferrer e porque se agravavam as perseguições nos reinos
peninsulares vizinhos desde os levantamentos antijudaicos de 1391.
Com a conversão forçada de D. Manuel e uma política de abismo entre o discurso político oficial e a
prática de relativa tolerância, os cristãos-novos fixam-se em Viseu e aí constituem uma força social
e económica importante, assumindo protagonismo na gestão autárquica e nos orgãos de
sociabilidade cristã (confrarias e irmandades).
12

Mesmo com a entrada em Portugal do Santo Ofício (1536), Viseu integra, com proveito, a sua
componente cristã-nova. Continuam a alimentar redes comerciais no espaço intra-ibérico e o mesmo
é usado como expediente de fuga à Inquisição dos dois países.
Em Viseu, fomos encontrar, através do estudo dos processos inquisitoriais (dissertação de Mestrado
Adonai nos Cárceres da Inquisição ou Gente da Nação na Cidade de Viseu- 1543-1605), uma
poderosa família de cristãos-novos (os Nunes), que compreende familiares, espalhados por Espanha
e por toda a região da Beira. Existia, desde o século XV, um intenso tráfego de mercadores
viseenses por todas as feiras nacionais e pelas do país vizinho, nomeadamente, a grande feira de
Medina del Campo. Em tempos de União Dinástica, conversos sediados em Viseu continuarão a
responder ao apelo. Na Casa do Despacho da Inquisição coimbrã, ouvem-se as confissões de alguns
deles. Relatam-se incidentes e encontros, alguns com mais de vinte anos. Situam-se locais de
mercancia ou pousada entre duas jornadas. Os mercadores, todos parentes, mais ou menos chegados,
falam de práticas veladas de antigos ritos judaicos. Supõem-se cumplicidades, dissimulam-se
estratégias. Denuncia-se uma complexa e alargada rede, que faz pensar numa espécie de sistema
económico autónomo, integrador das componentes de produção, distribuição e reprodução de
riqueza, ao mesmo tempo, fundido numa outra unidade cultural mais complexa. Falamos dos
dinamismos locais, regionais, ibéricos e europeus, próprios daqueles tempos de transição e que
incluem os velhos cristãos da cidade e cristãos-novos implantados noutras cidades e regiões.
Falamos também das manifestações de criptojudaísmo, em que o ritual expresso nas declarações ao
Santo Ofício parece já sofrer com a distância dos tempos de Judaísmo consentido, numa tendência
progressiva para formas de sincretismo religioso.
Pretende-se continuar a explorar as relações entre Viseu e o vizinho Reino, num jogo de
cumplicidades tácitas, em que a fuga de cristãos-novos à Inquisição, mas também a acasos fortuitos
da sorte dos negócios, pareciam constituir móbeis credíveis para a deslocação regular destas
populações. A Visita Inquisitorial à Beira, em 1637, foi já objecto de estudos parcelares, mas sobre a
cidade de Viseu e as suas denúncias não se conhece qualquer abordagem sistémica. Ao reconhecerse a geografia ibérica como um importante corpo identitário de grupos étnicos heterogéneos, com os
consequentes fluxos de ideias e suas realizações, na interligação dos dois países peninsulares,
importa, pois, através da Visita Inquisitorial a Viseu em 1637, averiguar da prevalência de redes de
solidariedade entre cristãos-novos de cá (Portugal) e de lá (Espanha) da Fronteira, na sua fuga à
perseguição do Santo Ofício, patente nas denúncias de cristãos-velhos de Viseu ao Inquisidor Diogo
de Sousa.
A acção do Santo Ofício, no seu zelo repressivo, implicará mudanças dramáticas para o equilíbrio
da vida local, em Viseu siscentista. A comunidade cristã-nova é apanhada na rede de denúncias e
processos de intenção. Homens e mulheres, jovens e velhos, serão arrastados para fora de suas
casas, expurgados de bens e negócios, obrigados à infâmia pela denúncia ou ao supremo sacrifício
da morte pelo fogo.
Estranhos ventos sacodem a cidade, suspendem-se vidas... erguem-se os sambenitos da infâmia.
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