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Entrevista
Leonel Fadigas Arquitecto paisagista, defende a introdução de agricultura nas cidades como forma
de as tornar mais sustentáveis. Diz que, apesar dos sucessivos Simplex, a burocracia continua a ser “atroz”

“Em muitos sítios, a reabilitação
urbana tem de se fazer à custa
da demolição”
Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

Em destaque

z No livro Urbanização, Espaços Verdes e Sustentabilidade – do jardim à
agricultura urbana, que acaba de
publicar, propõe a introdução da agricultura nas cidades como forma de
as tornar mais humanas e sustentáveis. Como é que isso pode ser feito?
Só há cidades quando existe agricultura. Uma das condições para os estabelecimentos urbanos se terem consolidado foi a capacidade de se abastecerem. Hoje, especialmente nos
grandes centros urbanos, assistimos
a um abandono de áreas agrícolas na
proximidade da cidade, por efeito da
expansão urbana. Há também uma
pressão cultural e social que exige
espaços verdes nas cidades. Temos
terrenos que gostaríamos que fossem
todos verdes, como nos Açores e na
Irlanda, mas que não o podem ser.
Mas podemos recuperá-los para uma
nova ideia de estrutura verde urbana, que funcione também como espaços de cultivo. Ou seja, para um parque agrícola, atravessado por ciclovias e com circuitos de manutenção
e áreas de estadia, que seja simultaneamente equipamento urbano e zona
de produção agrícola. Também por
esta via se pode reforçar a sustentabilidade das cidades, garantindo o
abastecimento alimentar com produtos frescos de proximidade, nomeadamente em situações de crise, seja
a da Covid seja a greve dos camionistas. Quando falo em agricultura
urbana não me refiro a hortas comunitárias, mas a explorações agrícolas
dentro da cidade.
A forma como as cidades foram evoluindo ainda deixa margem para aplicar uma solução desse tipo?
Deixa. Em Lisboa há exemplos disso.
Numa quinta ao lado do aeroporto,
que é da Câmara, está agora a produzir-se vinho. O espaço estava um pouco abandonado e foi recuperado e
entregue a uma casa agrícola, que faz
a exploração. Em frente ao Colombo,
virada para Monsanto, há uma quinta, com actividade agrícola. Outra forma de ter agricultura dentro das cida-

“A ideia de espaço
verde já não é
necessariamente a
de ter um jardim. O
Vale do Lis pode
continuar a ser
uma zona agrícola,
mas funcionar
também como um
grande parque
agrícola, que inclua
uma ciclovia,
unindo Leiria e a
Praia da Vieira”
“Nunca fui um
funcionário da
política. Estou no
partido desde
1974, umas vezes
de acordo outras
em desacordo,
mas sempre com
muita
independência. É a
vantagem de não
depender da
política.”

des é usar esqueletos industriais, que
nunca mais serão fábricas, para esses
fins. Há dias saiu uma notícia de um
edifício em França, nos arredores de
Paris, construído em altura para produzir hortícolas.
Do que conhece de Leiria, que áreas
podiam ser aproveitadas para ter agricultura dentro da zona urbana?
Muitas. Mas, não podemos ignorar
que, hoje, Leiria não é apenas a cidade, mas sim um aglomerado de cerca de 200 mil pessoas que vivem entre
Leiria, Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós e Ourém, abrangendo uma
área que não é de urbanização contínua e onde a manutenção da agricultura será muito importante. A ideia
de espaço verde já não é necessariamente a de ter um jardim. O Vale do
Lis pode continuar a ser uma zona
agrícola, mas funcionar também como
um grande parque agrícola, que inclua
uma ciclovia, unindo Leiria e a Praia
da Vieira. Não é preciso planear ou
construir nada de novo, mas criar condições para que se mantenha a actividade agrícola em zonas de proximidade à cidade, seja do lado da Barosa a caminho da Marinha Grande, seja
do lado das Cortes e no Vale do Lis.
Devemos olhar para o abastecimento alimentar como parte do ordenamento do território. Hoje, estamos
dependentes, do ponto de vista alimentar, de campos de produção que
estão muito longe, o que, em situações de crise, pode pôr em risco o abastecimento das populações. Veja-se o
que aconteceu no centro de logística
da Azambuja, onde várias grandes
superfícies têm centros de distribuição. Se os focos de contaminação de
Covid-19 não tivessem sido controlados, ficávamos com um problema de
abastecimento público. Não se trata
de acabar com esses espaços comerciais, mas de revitalizar o abastecimento de proximidade, o que torna
também as cidade mais sustentáveis.
As transformações no território e a
evolução social, ocorridas nas últimas
décadas, foram marcadas pelo uso
pouco controlado dos recursos disponíveis. As nossas cidades ainda têm
hipótese de se tornarem sustentáveis?

Têm. Caso contrário, não são cidades.
As cidades que não foram capazes de
criar condições de sustentabilidade
estão arrumadas na gaveta da arqueologia. Desapareceram. Conímbriga foi
uma grande cidade, mas hoje é um
campo arqueológico. Só há cidades
se houver sustentabilidade. Se assim
não for, desaparecem, porque as pessoas são obrigadas a mudar-se. Antes
de Leiria, havia Collipo, que desapareceu. Por um conjunto de razões, não
se tornou sustentável. Veio a refazerse noutro sítio, onde encontrou condições de sustentabilidade, como ter
campos de cultura e a segurança proporcionada pelo castelo.
Qual o papel da regeneração urbana
no processo de sustentabilidade das
cidades?
A questão da reabilitação está muito
relacionada com o uso. Reabilitar um
edifício, do ponto de vista construtivo, é fácil. Mas a reabilitação urbana
precisa de pessoas e de pessoas a fazer
coisas. Um dos problemas dos centros históricos que estão degradados,
como o de Leiria, é que muitas daquelas casas não têm condições para a
vida de hoje. Não é possível viver em
quartos onde cabe pouco mais do que
a cama, com escadas que não permitem a entrada de um carrinho de bebé
e sem estacionamento. Em muitos
sítios, a reabilitação urbana tem de se
fazer à custa da demolição. Ou seja,
refazer para colocar pessoas lá dentro. Em Lisboa, reabilitou-se muito à
conta do turismo, também porque o
utilizador daquelas casas não tem as
necessidades de um residente permanente. Não podemos fazer reabilitação num espírito conservacionista. Há coisas que têm de ser deitadas
abaixo e feitas de novo, com cuidado
e com critério Há depois a questão da
rentabilidade da habitação como investimento. Quando estudei em Leiria
[1962-64], houve uma grande discussão por causa da deslocalização
do Regimento de Infantaria para a
Cruz da Areia. Foi uma guerra, porque achava-se que a mudança ia ter
grandes impactos na cidade. Claro
que a cidade não morreu. As cidades
constroem-se para um tempo, mas

têm de durar para os tempos seguintes. No caso dos centros históricos,
isso não se faz apenas com leis, decretos e planos muito bonitos. É preciso
garantir que se mantêm, em cada tempo, acolhedores e funcionais.
Os novos tempos colocam desafios
novos à organização das cidades...
E estamos a fazer isso com legislação
e ideias do século passado e com uma
burocracia atroz.
Com tanto Simplex, ainda é assim?
Não há Simplex nenhum. Há muito
discurso filosófico, mas a realidade é
diferente. Veja-se o caso do PDM de
Alcobaça, que está em revisão desde
2002 e já custou mais de um milhão
de euros. A versão final foi entregue à
CCDR [Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional] em Setembro do ano passado para apreciação e
ainda não há resposta. Como é possível controlar o território e as cidades,
quando o sistema de organização do
território tem esta velocidade?
Quando chegar a aprovação, pode
haver pontos já desactualizados.
Exacto. O território de Alcobaça está
a ser gerido por um PDM aprovado
em 1999. O mundo mudou, mas o plano, que diz o que se pode ou não fazer,
continua o mesmo, sem flexibilidade para acompanhar a dinâmica. Um
dos aspectos mais importantes quando falamos na qualificação das cidades é o perceber que as cidades
mudam. Há na Administração Pública do urbanismo uma mentalidade
policial. Impera o não pode. Nalguns
casos, valeu a pena ser assim. Noutros, em que se disse que 'não' há 20
anos, hoje já faz sentido dizer 'sim',
mesmo que de uma outra forma e
com outro contexto. Um parque industrial há duas décadas era uma coisa,
hoje é outra. A organização do comércio e a forma como as pessoas circulavam também mudaram.
Falou do PDM de Alcobaça e do ordenamento do território no concelho.
Olhando para o litoral, a fotografia
que se tira não é a melhor.
Como dizia um sociólogo francês, a
cidade é uma imagem da sociedade
inscrita no solo. O litoral começou a
ser redescoberto a seguir ao 25 de Abril,
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numa fase em que tudo era permitido e havia a ideia de que se 'é espaço
público, é meu e posso ocupá-lo'. No
litotal de Alcobaça também foi assim.
A ocupação é o que é. Os serviços camarários aprovavam edifícios, em muitos
casos, sem que existisse contexto. A
costa Norte do concelho é frágil e tem
hoje problemas de estabilidade, que
vão obrigar a soluções mais drásticas.
Colaborou no plano de Urbanização
e Territorial para Leiria, cidade onde
fez o liceu. Como vê a forma como a
cidade cresceu?
No tempo em que ali estudei a imagem que se tinha de Leiria era a de
uma cidade morta. Mas isso começou a mudar pouco depois, em resultado da emigração, que, em alguns
pontos do concelho, começou nos
anos 50. Começou a chegar muito
dinheiro a Leiria numa fase em que
não havia planos. Ao dinheiro da emigração, soma-se o dos plásticos. Estes
sectores trouxeram um grande dinamismo a Leiria, sem que tivesse havido capacidade de organização. O engenheiro [Lemos] Proença, de quem tive
o privilégio de ser amigo, era um
homem de fazer e deixou-se ir. Tenho

Percurso
Entre o ensino e a arquitectura
paisagista, com um pé na política
Leonel Fadigas, 74 anos, nasceu
em Maiorga, Alcobaça. Formouse em Arquitectura Paisagista e
em Engenharia Agronómica na
Universidade Técnica de Lisboa,
instituição onde se doutorou em
Planeamento Urbanístico.
Dividiu o seu percurso
profissional entre a arquitectura
paisagista, participando em
estudos e projectos em Portugal,
Moçambique, Arábia Saudita,
Macau e Timor, e o ensino. Foi
professor em várias instituições,
como a Escola Superior de Belas
Artes de Lisboa, a Universidade
de Lisboa e a Universidade de
Sassari, em Itália, aqui como
professor visitante. Em 2001, foi
agraciado pelo rei de Espanha
com a Comenda da Orden de
Isabel La Catolica. Actualmente,
é investigador do Centro de
Estudos em Arquitectura,
Urbanismo e Design da

Faculdade de Arquitectura da
Universidade de Lisboa. Foi
coordenador do Gabinete de
Planeamento e Programação da
Câmara de Lisboa, em 1975,
desempenhando funções
idênticas no Município de
Santarém. Iniciou a actividade
política antes do 25 de Abril, no
quadro do movimento
associativo estudantil, aderindo
depois ao Partido Socialista. Foi
deputado à Assembleia da
República e presidente da
Assembleia Municipal de
Alcobaça, órgão que integra
actualmente, depois de um
interregno de 25 anos. “Nunca
fui um funcionário da política.
Estou no partido desde 1974,
umas vezes de acordo outras em
desacordo, mas sempre com
muita independência. É a
vantagem de não depender da
política.”

por ele uma admiração muito grande, com todas as asneiras que fez.
Na área do urbanismo não se lhe aponta uma herança muito feliz.
Também foi apanhado na onda. Era
ele quem estava na Câmara quando
Leiria começou a crescer. Não havia
planos que previssem aquela vaga de
crescimento. A estratégia dele foi a
de apanhar a onda e fazer crescer a
cidade. Cometeu muitos erros, é certo. Mas, a história das cidades também se faz assim. Não podemos ter
uma atitude moralista. Se em vez de
Proença estivesse outra pessoa no
poder, podia ter acontecido o mesmo
ou, então, aquele dinheiro ia parar a
outro lado e fazer estragos noutro
sítio. O importante é não repetir erros.
Em relação a Alcobaça, como avalia
a forma como a cidade cresceu?
A cidade conseguiu crescer sem muitas dores de crescimento. Cresceu
muito na periferia e, em resultado disso, temos um contínuo, com as freguesias limítrofes a expandirem-se
até à cidade. Alcobaça não tem tido
pressões de urbanização suficientemente fortes que possam dar a azo a
grandes erros.

Vive paredes meias com o Mosteiro
de Alcobaça, que está em obras para
instalar um hotel num dos claustros.
O projecto peca por tardio?
Sem dúvida. Há 20 anos eu próprio
trouxe aqui uns investidores ingleses
para avaliar essa possibilidade. Não
é possível conservar um edifício desta dimensão vazio. Os monumentos
ou acompanham da vida das pessoas
ou morrem. O que é que aconteceu à
igreja da Pena no Castelo de Leiria,
que está agora a ser recuperada? Deixou de ter vida. O mesmo aconteceu
à Igreja da Misericórdia. Perdeu vida,
que depois recuperou com uma nova
utilização. Está linda.
Parece-lhe, então, boa ideia a concessão a privados monumentos para
fins turísticos?
Não há outra forma de preservar. Só
conseguimos salvaguardar o conjunto
alargado de monumentos que temos
se lhe dermos um uso compatível com
a sociedade que tem a responsabilidade de tomar conta dele. É também
necessário seleccionar o que podemos considerar dispensável e o que
não é dispensável. Não podemos ter
a ilusão de querer salvaguardar tudo.

