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Insondáveis linhas de contorno 

 

Lisboa cidade…, Lisboa concelho…, a coisa por aqui é pacífica. Distrito de 

Lisboa, também, pois os concelhos que o compõem dizem quais as suas 

fronteiras. Em expressões correspondentes a sub-regiões, como “Grande 

Lisboa”, “Área Metropolitana de Lisboa” e “Lisboa e Vale do Tejo” também 

estão definidos quais os concelhos que as compõem. Os concelhos são neste 

tipo de abordagens uma espécie de mínimo divisor, ainda que alguns deles 

apresentem partes bem diferentes ou praticamente antagónicas. Por exemplo, 

as metades que compõem o concelho de Vila Franca de Xira (uma em cada 

margem do Tejo) ou as que compõem o descontínuo concelho do Montijo (com 

Alcochete e Palmela pelo meio) muito pouco têm que ver uma com a outra. De 

qualquer modo, tratando as sub-regiões de aspetos essencialmente 

administrativos, que perspetivam uma determinada linha orientadora para 

algumas matérias, um simples decreto chega para lhe definir os contornos, 

ainda que no mesmo espaço coexistam aspetos bastante díspares.  

Mas, mesmo tendo em conta algumas acentuadas diferenças, encontra-se, 

claro, sentido em termos de unidade para essas designações. Não sendo essa 

unidade tão forte em matéria de turismo, talvez seja mais na economia em 

geral. Em último caso, a proximidade geográfica e os acessos facilitados pelas 

grandes vias rodo e ferroviárias dão uma ajuda incontornável na composição 

de um cenário unificador. Contudo, se nos reportarmos a matérias mais do foro 

cultural é justo perguntar onde reside uma cultura típica da Área Metropolitana 

de Lisboa ou de Lisboa e Vale do Tejo. 

É certo que a dois passos de Setúbal se está no Alentejo profundo, como a 

dois passos de Alcochete se está no Ribatejo profundo, mas as disparidades 

culturais que se observam de concelho para concelho, e nalguns casos dentro 

do mesmo concelho, são de tal modo acentuadas que ficamos mais com a 

impressão de estar num arquipélago do que numa sub-região continental. Uma 

reflexão rigorosa em torno da cultura viva, aquela que se produz nos nossos 

dias, facilmente se transforma numa autêntica batalha mental. 
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Lisboa, cidade grande e com um peso histórico e cultural inquestionável, torna-

se naturalmente no centro aglutinador da dinâmica cultural. O que já não é 

assim tão natural é que os ecos dessa dinâmica pouco se façam sentir fora da 

capital. Isto é, dentro de uma pequena sub-região não é admissível que a arte 

viva seja tão pouco descentralizada. É certo que algumas atividades que 

acontecem em Sintra, Cascais, Almada e Seixal ainda conseguem ombrear 

com as da capital. Mas os outros concelhos serão ilhas assim tão distantes? 

Falta aqui claramente uma dinâmica cultural que confira identidade a uma sub-

região que, a pouco e pouco, a vai tendo noutras áreas. Essa dinâmica pode (e 

talvez deva) ser criada numa perspetiva de conjunto, evitando-se os olhares 

para o próprio umbigo.  

Que tipo de cultura se pratica hoje e onde? Como se caraterizam a música, o 

teatro, as artes plásticas, etc., que se produzem à volta de Lisboa? Que 

preocupações e conceitos movem os artistas que não estão na capital? Será 

essencialmente suburbana a cultura da Amadora e de Odivelas? Será também 

suburbana a de Almada, a do Barreiro? É periférica a de Oeiras, Cascais e 

Sintra? É também periférica a de Vila Franca de Xira, a de Setúbal? Será que 

nas próximas décadas assistiremos a uma maior unidade cultural destes 

concelhos como um todo ou cada um seguirá o seu caminho? E neste caso, 

tornar-se-ão mais ativos ou definharão ao ponto de se tornarem mera cinza da 

centralizadora brasa? 

 

 


