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Território e cidades da Razão: 

aspectos da cultura portuguesa do território, do iluminismo para o fisiocratismo  
 
 

Resumo 

É já considerável o conhecimento disponível acerca das mutações nas estruturas 
económicas portuguesas e respectivas personagens chave, ocorridas entre o reformismo 
pombalino e o liberalismo. Sabemos como o Terramoto do 1º de Novembro de 1755 teve 
ainda mais fortes réplicas políticas e sociais, cujas consequências conduziram Portugal a 
uma modernização acelerada. A par com uma política ultramarina efectivamente colonial 
e, assim, mais consistente e agressiva, durante esse período o país iniciou a descoberta de 
si mesmo, a descoberta do seu território.  

Neste seminário pretendo partilhar ideias e dados materiais recolhidos nas minhas 
pesquisas sobre a cultura do território portuguesa neste período, recorrendo a algumas 
persistências materiais e dados de visualização gráfica.  

A partir de uma breve invocação de algumas reformas do consulado pombalino, recordarei 
como as suas geografia e método tiveram sempre tradução em realizações urbanísticas de 
monta, com especial destaque para Vila Real de Santo António (pescas) e para o Porto 
(região demarcada das vinhas do Douro), sendo a primeira o corolário do processo de 
restauração do Reino do Algarve. Provavelmente mais interessantes, porque menos 
conhecidas, são as realizações privadas de personalidades emergentes como Diogo Inácio 
de Pina Manique na sua propriedade do Alcoentrinho (hoje Manique do Intendente) e 
Jacinto Fernandes Bandeira em Porto Covo. 

Numa outra escala e com claros propósitos de aproveitamento agrícola extensivo, abordarei 
acções de transformação e ordenamento do território, o que também teve tradução no 
planeamento da infra-estruturação viária do território por meios fluviais. Em tal não terá 
sido de menor monta alguma reflexão teórica, mesmo que ao nível de alguma produção de 
pendor utópico, como a dos textos ainda por ler e contextualizar devidamente de José de 
Figueiredo Seixas e José Manuel de Carvalho e Negreiros. 
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