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Um primeiro passo 

2010-08-08 

Nos próximos dias 22, 23 e 24 de Setembro vai realizar-se em Portugal o primeiro 

"Congresso Internacional de Habitação no Espaço Lusófono" (1.º CIHEL). A iniciativa 

e a organização é do "Grupo Habitar" - associação livre de profissionais que se dedica 

ao estudo das questões da habitação - a que, entretanto, se associaram diversas entidades 

públicas e privadas, como são os casos do ISCTE, da CML, da FAUTL, da CIN e da 

SECIL, entre outras. O lugar do congresso é a cidade de Lisboa, o tema é o "desenho e a 

realização de bairros para populações com baixos rendimentos" e tem a participação, já 

confirmada, de técnicos de todos os países da lusofonia e, ainda, de outros que, não o 

sendo, de algum modo registam influência lusa na forma como, nos diferentes 

continentes e ao longo dos séculos, foram construindo os seus territórios. O congresso, 

terá, naturalmente, conferências, palestras e debates e uma exposição sobre o tema. 

Em debate, estará, portanto, a qualidade do espaço residencial de populações de 

recursos modestos e a tradição lusófona como referência. Em primeiro lugar, deve 

saudar-se a iniciativa que, pela primeira vez, se propõe fazer luz sobre uma parte 

importante do papel de Portugal na construção de territórios que hoje são países 

politicamente independentes e autónomos mas culturalmente próximos ou, até, 

interdependentes. Em segundo lugar, deve saudar-se o facto dessa iniciativa ser 

portuguesa e, simultaneamente, o facto de Portugal ser a sede desse acontecimento. Em 

terceiro lugar, deve salientar-se o facto de se tratar de um "primeiro congresso", o que 

significa a intenção de realizar outros que, desejadamente, lhe sucederão noutros lugares 

e noutras latitudes como, aliás, consta de forma expressa da documentação de 

lançamento da iniciativa. 

Estamos, portanto, em presença de um primeiro passo de uma "caminhada" que, em boa 

verdade, a dita "lusofonia" - e, sobretudo, Portugal - já devia ter iniciado há muito 

tempo. A verdade é que Portugal teve um papel decisivo na construção da primeira 

globalização da era que vivemos e não atribuir importância a este facto ou permitir que 

seja esquecido ou desvalorizado é, no mínimo, uma cobardia histórica e um acto de 

irresponsabilidade cultural. 

Ora, acontece que este "primeiro congresso", se para mais não servir, servirá certamente 

para relembrar a Portugal a responsabilidade que lhe cabe na ocorrência dessa primeira 

globalização, difundindo pelos cinco continentes uma "língua" que é "portuguesa" e 

uma "expressão" que é "lusófona". A verdade é que esta "lusofonia" não é uma simples 

questão de "língua" nem uma vulgar questão de tradições que se cruzam! Não, é muito 
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mais do que isso! É toda uma cultura que tem a ver com o modo como se "habita" e, 

portanto, com o modo como se constrói esse "espaço" que, nas diferentes latitudes, se 

concretiza em territórios organizados, na construção de lugares e de cidades e na 

definição de paisagens onde o "sentir português" é uma realidade e uma forma singular 

de existir e respirar. Só que, hoje, esse "sentir" é muito mais rico porque, passada a era 

colonial, cada um dos novos países dela nascidos assumiu já os seus próprios valores e a 

sua própria tradição na qual esse mesmo "sentir" tem um significado e um papel que é 

urgente ser identificado e reconhecido por todos. Ora, esta, é uma primeira e imperdível 

oportunidade para isso e para que todos os países da "lusofonia" compreendam o que 

isso é e dêem passos descomplexados no sentido da valorização da sua riquíssima 

história, própria e comum, no sentido da consolidação das várias independências que 

hoje querem coexistir activamente. 

O que hoje sabemos - e o próprio CIHEL já é, disso, uma prova - é que esse "sentir" é 

uma realidade que, apesar de ainda não estar claramente identificada e desenhada, é já 

uma realidade que se caracteriza por uma imensa diversidade que é, simultaneamente, o 

seu mais valioso activo e a sua maior potencialidade. Bons auspícios, portanto, para este 

"primeiro passo" que é este "primeiro congresso"!  

 


