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VI COL()QUIO IBERICO DE GEOGRAFIA

Norberto Pinto dos Santos*
Entrcosdias 14e 17 deSetcmbrode 1992 reuniram-se na cidade do Porto os participantes em mais urn
.Col6quio Iberica, importante rcuniao cicntffica de
ge6grafos, agora na sua sexta cdi~ao, sob o tftulo
gcnerico A Penfnsula I berica- um espafo em mutaqiio,
estudada numa mulliplicidade de vertentes como o
evidenciam os quinze grupos de trabalho que se
constituiram ao Iongo deste encontro. Tal como em
similares reunioes, realizadas anteriormente, o VI
Col6quio Iberica de Geografia serviu como ponte de
encontro de ge6grafos e investigadores imeressados
pelo estudo do ambiente e da sociedade, das morfologias
e dos ordenamentos, do mundo ffsico e do mundo
social, integrados ou de per se.
Constituiu urn perfodo de proffcua troca de
experiencias, analise de trabalhos e rel1exao cicntffica
cuja importancia se continua a manter como referenda
no ambito da investiga~ao geogn1fica. A par de toda a
relevilncia cicntffica retenha-se tam bern a importancia
do convfvio que os Col6quios Ibcricos promovem, tao
importante na estrutura~ao de cadcias de rcla~ao que
tantas vezes servcm de fermento para a organiza~ao de
trabalhos futures.
Dccorrendo na Faculdade de Economia da
Universidadc do Porto, tratou-se, de facto, de uma
grande reuniao de ge6grafos portugucscs e espanh6is
sob os auspfcios de urn a excclentc organiza~ao a cargo
do Institute de Geografia do Porto na pessoa da sua
Dircctora, ProF- Doutora Rosa Fernanda Moreira da
Silva, coadjuvada pela Pror- Doutora Maria da
Assun~ao Araujo e pel a D~ Nicole Devy-Vareta. A
apoiar esta Comissao Organizadora estiveram urn
secretariado, urn grupo de documenta~ao e exposi~oes,
urn grupo de trabalho de viagens de estudo e, ainda, urn
outre responsavel pel as actividadcs paralelas e imagem
dos quais fizeram parte a totalidade dos membros do

Institute de Geografia.
A lista de participantes pautou-se como a mais
extensa de todos os Col6quios Ibericos realizados,
com 771 inscritos, sendo 649 portugueses, 116
espanh6is, 3 franceses, 1 belga, 1 mo~ambicano e 1
alcmao.
As Escolas Secundarias do pafs fomeceram o maior
numcro de participantes portugueses, mas a diversidade
de Institutes e Institui~oes portuguesas presentes e
tambem de salientar. Refiram-se as Institui~oes de
Ensino Superior com licenciatura em Geografia e,
ainda, outras institui~oes de ensino, investiga~ao e
administra~ao. Em rela~ao aos participantesespanh6is
estiveram representadas mais de trinta institui9oes de
ensino, investiga9ao e/ou administra9ao de Salamanca,
Santiago de Compastel a, Granada, Madrid,Las Palmas,
La Laguna, Alicante, Sevilha, Valencia, La Corufia,
Valladolid, Jaen, Cantabri a, Caceres, Leon, Barcelona,
Vi go, Zaragoza, entre outras e porordcm de importilncia
em rela9ao ao numero de participantes.
A organiza9ao optou pelos trabalhos em Plenario
apenas nas Sessoes de Abertura e Encerramento
enquanto ao Iongo das restantes os trabalhos decorreram
de urn a forma descentralizada nas sal as e audit6rios da
Faculdade de Economia da Univcrsidade do Porto.
Embora imprescindfvel para conseguir integrar nos
tres dias o total de comunica96es, impos a necessidade
de preterir algumas devido a simultaneidade da sua
apresenta9a0 OU a altera9a0 do horario inicialmente
previsto. De facto, decorreram sempre em simultilneo
quatro sessoes de trabalho, que devido ao interesse que
todas suscitaram impuseram dificuldades na selec9ao
do itinerario ideal dos ouvintes.
0 dia da Sessao de Abertura coincidiu com a
apresenta9ao de uma exposi9ao intitulada A Pintura
do Mundo. Geografia Portuguesa e Cartografia dos
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sees. XVI a XVIII na Biblioteca PUblica Municipal do
Porto.
A Abertura oficial efectivou-se com a Sessao
Inaugural onde estiveram presentes como constituintes
da Mesa o Vice Reitor da Universidade do Porto, o
Presidente da Comissao de Coordena~ao da Regiao
Norte, o Presidente do Conselho Cientlfico da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o
Presidente do Conselho Directive da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, o Presidente do
Conselho Directivo da Faculdade de Economia, o
Presidente da Associa~ao de Gc6grafos Portugueses,
o Presidente da Associa~ao de Ge6grafos Espanh6is,
a Prof! Doutora Rosa Fernanda Moreira da Silva e a
Df-. Fatima Matos.
0 segundo dia do Col6quio inicia-se, na parte da
manha, com a abertura de quatro Mesas de trabalho
com outros tantos tern as que distribuem os participantes
em fun~ao dos seus interesscs cientlficos. 0 tema
Cidades e Metr6poles dccorre sob a presidencia dos
Profs. Doutores A. J. Campesino Fernandez (Caceres)
e J. M. Pereira de Oliveira (Coimbra), enquanto os
Profs. Doutores Angel Cabo Alonso (Salamanca) e
Rosa Fernanda Moreira da Silva (Porto) presidem a
Mesa que integra as comunica~oes referentes ao tern a
Ruralidades. Ainda em simultaneo, os Profs. Doutores
Maria Vicente Rossel6 Vcrgcr e Ant6nio Brum Ferreira
(Lisboa), coordenam os trabalhos na Mesa responsavel
pelo tern a Geomorfologia, a par de urn outro grupo de
trabalho presidido pelos Profs. Doutores Honkio Capel
(Barcelona) e Maria Fernanda Alegria (Lisboa) onde
se apresentam as com unica~ocs sobre Investigaqiio em

Geografia.
0 grupo de trabalho Cidades eMetr6poles, que havia
de se prolongarpeloperlodo da tarde sob a presidencia
dos Profs. Doutores Joaquin Bosque Maurel (Madrid)
e Teresa Barata Salgueiro (Lisboa), reflectiu algumas
das preocupa~oes actuais dos ge6grafos quando se
debru~am so bre o estudo dos centros urbanos e espa~os
periurbanos. As palavras-chave dentro desta tematica
foram os transportes. a terciariza~ao, os servi~os, o
comercio, o planeamento, a habita~ao, os centros
hist6ricos, as rela~oe s residencia-trabalho, o valor e
uso e cria~ao de solo urbano, tendo o Instituto de
Estudos Geograficos contribuido com duas
comunica~oes atravcs de trcs dos seus elementos.
0 interesse dos gc6grafos pclo espa~o rural

110

aten~ao as comunica~oes
apresentadas, que continuam no terceiro dia do
Co16quio sob a presidencia dos Profs. Doutores Juan
Vila Valent! (Barcelona) e Raquel Soeiro de Brito
(Lisboa), e menor do que aquele que se evidenciou
pelo espa~o urbano ( Cidades eMetr6poles). Todavia,
e de real~ar que em torno deste tema se integram
estudos que valorizam o meio rural atraves das rela~oes
entre o espa~o urbano e as areas envolventes, por
intermedio da implanta~ao residencial, de comercio,
industrias ou servi~os, ou pelo ordenamento espacial
periurbano e rural pr6ximo. Mas o grupo de trabalho
Ruralidades centrou a sua aten~ao sobre a necessidade
e a import§ncia da reestrutura~ao e reordenamento do
espa~o rural, salientando a sua situa~ao desfavorecida
em rela~ao a outras formas de utiliza~ao do espa~o.
tendo as areas de montanha, a pecuaria, a viticultura,
a demografia e a estrutura fundiaria, sido pontos de
referenda.
A Mesa onde se apresentaram os trabalhos de
Geomorfologia deu especial importancia a erosao de
vertentes, aos processos erosi vos actuais e ao modelado
em materiais como os granitos, os calcarlos e dep6sitos
aluvionares e dunarcs, salientando-se o Litoral como
area de estudo preferencial como Instituto de Estudos
Geograficos a apresentar, por intermectio dos seus
elementos, tres comunica~oes. Par seu lado, a
Investigar;iio em Geografia integrou estudos sobre
epistemologia, percep~ao espacial, geografia hi st6rica,
novas tecnologias aplicadas ageografia- como o sao
a informatica, atraves dos Sistemas de Informa~ao
Gcografica, a teledetec~ao e a biotecnologia -, que
pela sua valoriza~ao recente ou inerente importancia
te6rica para a disciplina se agruparam sob a
denomina~ao de Investiga~ao.
Durante a parte da tarde do 2 2 dia os Profs. Doutores
Fernando Mancro (Valladolid) e Paula Bordalo Lema
(Lisboa) presidem a Mesa que se prop6s discutir as
Dinamicas Industriais, tendo o lEG apresentado uma
comunica~ao. Os trabalhos apresentados reflectem os
dilemas, os trajectos e as estrategias da industria iberica
ao debru~arem-se sobre aim port§ncia do investimento
estrangeiro em dois palses que atraem, e estao
empenhados em atrair, esse investimento, sobre acrise
do ramo textil ou sobre a perspectiva~ao da industria
como modeladora do territ6rio e motivadora do
dcsenvolvimento regional end6geno.

(Ruralidades), tendo em
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No segundo dia a Prof" Doutora Suzanne Daveau
(Lisboa) inicia c orienta os trabalhos sobre Climatologia
e Hidrologia que o Prof. Doutor Ant6nio Gil Olcina
(Alicante)conclui no dia seguintc, como presidcnte de
Mesa. As comunica~oes do segundo dia incidem sobre
a importancia da temperatura como elemento de clima,
eem trabalhos fazendo urn a abordagem mais intcgrada
desses elementos, permitindo a definir;ao de tipos de
tempo e a analise de situar;oes sin6pticas, tendo o lEG
colaborado com a aprese ntar;ao de quatro
comunicar;oes. Por outro lado, o terceiro dia ve
valorizada a precipitar;ao como elemento climatico
versando tambcm as comunicar;ocs os estudos de
hidrologia atraves da analise dos recursos hfdricos e
das redes hidrograficas, salicntando-se a sua relar;ao
com o estudo dos impactes ambientais (poluir;ao,
contaminar;ao e cheias).
Ainda no 2Qdia, os Prof. Doutores Maria Pilar
Torres Luna (Santiago de Com postela) e Jorge Arroteia
(Aveiro) presidem a Mesa que discutiu o Ensino em
Geografia tal como o fez a Prof" Doutora Helena Dias
(Lisboa) no quarto dia do Col6quio.
Num perfodo em que novas rcformas se
implementam e novas relar;oes sc estabelccem entre
grupos de disciplinas, as comunicar;oes apresentadas
reflectem essa tendcncia fazendo a abordagem de
projcctos curriculares, acr;oes, programas, trabalhos
de campo, projectos educativos e Area Escola. Da
mesma forma surgem trabalhos que salientam as
relar;oes entre a Geografia, a Hist6ria e as Ciencias
Sociais e a sua interdi sciplinaridade (denotando-se o
menor peso relativo da Geografia Ffsica no Ensino
Secundario), assim como a importiincia do professor
de geografi ana interpretar;ao d a percepr;ao dos a! unos
em relar;ao ao mundo que os rodeia.
0 terceiro dia viu surgirem novas vertentes de
valorizar;ao cientffica e cultural dos ge6grafos com a
abertura de mais uma cxposir;ao, na Casa do Infante,
subordinada ao tema Uma Cartografia Exemplar: o
Porto em 1892 e a distribuic;ao ·dos participantes por
urn conjunto de itinerarios que permitiram obter urn
melhorconhecimentoda cidade do Porto e dos espa9os
envolventes, em termos urbanfsticos, industriais,
geomorfol6gicos, de scrvic;os e lazcr. As visitas de
curta duravao foram assim distribuidas:
-Aspectos geomorfol6gicos do litoral da regiao
do Porto (orientada pel Prof'! Doutora

Assun9ao Araujo)
- S. Miguel-o-Anjo: a importancia do frio em
regioes de baixa altitude (orientada pelo Dr.
Ant6nio Pedrosa)
- A evoluftiO urbanfstica do nucleo hist6rico do
Porto (orientada pelo Prof. Doutor Jose
Manuel Pereira de Oliveira e pelo Dr. Helder
Marques)
-A" Baixa" do Porto no ultimo seculo (orientada
pelo Dr. Jose Alberto Rio Fernandes)
-Aspectos da industrializa~ao no Porto (orientada
pela Dra . Maria Madalena Allegro
Magalhaes)
- Servi~os: cenarios de uma metr6pole policentrica
(orientada pelo Dr. Alvaro Domingues)
- A industrializa~ao na coroa metropolitana do
Porto (orientada pela Dra. Maria Teresa Sa
Marques)
-As praias portuenses: genese, apogeu e declfnio
do espa~o de lazer (orientada pelo Dr. Lufs
Paulo Martins)
As Polfticas Regionais e Locais sao outro tema do
3 2 dia do Col6quio que se viria a prolongar ate ao dia
seguinte. Como presidentes de Mesa estiveram os
Profs. Doutores Lorenzo L6pez Trigal (Leon) e Jorge
Gaspar (Lisboa) e, ainda, os Profs. Doutores Nicolas
Ortega Cantero e Carlos Alberto Medeiros (Lisboa).
Apresentando-se como urn dos temas com maior
m1mero de comuni cavoes reflecte o papel das directivas
nacionais e supranacionais no processo de valoriza9ao
dos recursos regionais edo ordenamento e planeamento
do territ6rio no espa9o comunitario em que nos
inserimos. Os assuntos em debate relacionam-se com
a importancia das polfticas regionais e comunitarias de
base regional, com o planeamento e ordenamento do
terri t6rio pel a Administravao PUblica, e com as rela9oes
interfronteirivas, valorizadas pel a integra9ao europeia,
e manifestando a necessidade de articulavao dos pianos
nacionais portugueses e espanh6is para a resolu<;ao
dos problemas dessas regioes, talvez as mais
carenciadas de todo o espa9o iberico.
Ainda oeste tema valorizam-se as rela<;oes entre as
pollticas e os desiquilfbrios regionais, fazendo-se
referencia a factores motivadores de assimetrias e
mecanismos redutores das mesmas atraves do estudo
dos eixos de desenvolvimento, das mobilidades e
transportes, do potencial demografico , das
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caracterfsticas s6cio-ccon6micas da popular,:ao e, ainda,
atraves da figura do Plano Director MunicipaL 0 lEG
apresenta, atravcs dos scus elementos, tres
com unicar,:oes.
0 3Q dia, para alcm dos temas PoUticas Regionais
e Locais, Climatologia e Hidrologiae Ruralidades,ja

referidas, introduz uma nova area de trabalho Catdstrofes Naturals e lmpacte Ambiental, presidida

pelos Profs. Doutores Juan Mateu Belles e Fernando
Manuel da Silva Rebelo (Coimbra). Podem-se dividir
as com unicar,:oes apresentadas em do is grupos: ague! as
que procuram uma visao integrada dos fen6menos
naturais com o seu reflexo na popular,:ao (atraves de
situar,:oes de risco, crise ou catastrofe) porvezes numa
relar,:ao de duplo sentido, como o evidenciam as
referencias as influencias antr6picas; e aquelas que
fazem uma analise do planeamento ffsieo do territ6rio,
embora se deprcenda semprc o interesse pelo factor
humano. Estudam-se os reOexos dos riscos naturais na
agricultura, em areas de montanha (incendios), no
espar,:o urbano, no litoral (dunas, estuarios e lagunas)
e inventariam-se riscos naturais, sublinhando-se a
importancia do planeamento c da percepr,:ao da
paisagem na prcvenr,:ao das "vulncrabilidades do
territ6rio", numa tcmatica a que o lEG faz aprcsentar
tambem tres comunicar,:oes.
No 4Q dia sao introduzidos dois novos temas nas
sessoes de trabalho do VI Col6quio Iberico: Turismo
e Lazer, cuja Mesa c presidida pelos Profs. Doutorcs
Fernando Vera (Alicante) e Cam1inda Cavaco (Lisboa),
e Recursos Naturals e Ordenamento do Territ6rio
presidido pclos Profs. Doutores Maria Eugenia Moreira
(Lisboa) e Valcntfn Cabero Dieguez (Salamanca).
0 Turismo eo Lazer aprcsentam-se como uma das
vertentes de estudo da geogra fia ao serem responsaveis
por importantes alterar,:ocs na organizac;ao espacial e
uso do solo, assim como reestruturadores, mas tam bern,
por vezes, desestruturantcs, dos modos de vida, das
pniticas sociais e do espar,:o vivido pelas populac;oes.
A sessao de trabalho que vcrsou este tema cxpressa
essas abordagens e remere para a sua importancia na
sociedade contcmporanca. Incidindo mais sobre o
turismo, as comunicac;oes reflectem os estudos
efectuados sobre a forma como a cidade, a popular,:ao,
o espar,:o social eo espac;o ffsico sofrem modificar,:oes
em funr,:ao da diversificac;ao das actividades com ele
rclacionadas. Tambem o lazer e motivo de analise
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atraves das refercncias as praticas e aos seus espar,:os,
em bora, ao longo do Col6quio, se constate uma maior
preponderancia da analise dos espar,:os em detrimento
das praticas, tanto no lazer como no turismo.
Porseu lado, osRecursos Naturaise oOrdenamento
do Territ6rio, frequentemente com estudos
complementares aos do tema anterior, evidenciam a
necessidade de programar,:ao e ordenamento da
ocupar,:ao humana nos espa~os do litoral na sua
articular,:ao com os recursos naturais. De igual modo,
debrur,:am-se sobre aimportancia das novas tecnologias
informaticas como forma de valorizar os recursos e
como instrumcnto de analise e decisao, atraves dos
Sistemas de Informar,:ao Geografica, no planeamento
e no desenvolvimento. Sublinha-se, ainda, a
importancia do ordenamento fisico eo seu interesse na
elaborar,:ao dos Pianos Directores Municipais.
0 programa do VI Col6quio Ibcrico incluiu ainda
a realizar,:ao de tres conferencias. Na primeira daquelas,
os oradores, Dr. Jordi Borja e Dr. Fernando Gomes
(Porto), analisaram as questoes relacionadas com a
Gesttio de Areas Metropolitanas. A segunda
confercncia, coordenada e comentada pela Pro~
Doutora Eugenia Moreira (Lisboa), foi intitulada
Polfticas de Ambiente e proferida pelo EngQ Ant6nio
Tavcira (Porto), enquanto a ultima foi subordinada ao
tema Planeamento Urbanfstico, anos 90, tendo como
conferencista o Prof. Doutor Nuno Porras (Porto) e
como coordenador o Prof. Doutor Jorge Gaspar
(Lis boa).
A Sessao de Encerramento decorreu no dia 17 com
a presenr,:a do Vice Reitor da Universidade do Porto,
do Prcsidente do Conselho Cientffico da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, do Presidente do
Conselho Directivo da Faculdade de Economia, do
Presidente da Associac;ao de Ge6grafos Portugueses,
do Presidente da Associar,:ao de Ge6grafos Espanh6is,
da Prof! Doutora Rosa Fernanda Moreira da Silva e do
Prof. Doutor Campesino Fernandez.
Fora dos perfodos normais em que se desenrolaram
as sessoes de trabalho aconteceram ainda varias
actividades sociais como urn concerto a dois pianos no
Tcatro Municipal Rivoli, no dia 14, uma sessao de
folclore nos Jardins do Cfrculo Universitario, no dia
15, uma visita as Caves do Vinho do Porto, no dia 16,
e urn Jantar de encerramento na Quinta deS. Salvador,
no dia 17.
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Extra Col6quio programaram-se, para o dia 18,
cinco visitas de Estudo: no Grande Porto, sob a
responsabilidadedo Dr. Alvaro Domingues; aoMarao,
orientada pelo Dr. Ant6nio Pedrosa; aos vales do Ave
e do Lima, sob a orienta~ao dos Drs. Helder Marques,
Teresa Sa Marques, Mario Gon~alves Fernandes e
Miguel Sopas Bandeira; ao Alto Douro, sob a
responsabilidade das Dras. Helena Pina e Madalena

Allegro Magalhaes; e as serras minhotas, orientada
pela Pro.r- Doutora Rosa Fernanda Moreira da Silva.
Acrescente-se, ainda, que esta reuniao cientffica
permitiu arealiza~aode 17publica~5esentreResumos
das comunica~oes, Textos de Apoio as Safdas de
Campo de curta dura~ao, Textos de Apoio as viagens
Extra Col6quio eo livro de Aetas que seencontra ainda
no prelo e que incluira a to tali dade das comunica~oes.
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