
Resumo 

Esta tese pretende ser essencialmente, um pretexto pare uma reflexão sobre a real necessidade da 

procura da memória colectiva e da nossa identidade cultural, na elaboração do projecto criativo, em 

design industrial. Sendo cada época caracterizada por constrangimentos sociais e meios de produção 

específicos, assim como por necessidades e contingências específicas, proponho uma análise às 

definições contemporâneas da pratica do design, questionando os valores, objectivos e significados 

da prática projectual, sensibilizando todos os intervenientes (criadores, produção, público), para a 

problemática do projecto de design culturalmente sustentável.  

No início de um novo milénio, poderia ter lugar uma profunda reconciliação com a história e as 

experiências passadas, com as suas premissas simbólicas de existência social e cultural, 

reconsiderando a síntese mediterrânica como uma fonte de estímulos e elementos vitais, que 

poderiam ser filtrados através de uma nova consciência crítica, criando relações com códigos de 

comportamento anteriores, mais profundos, com valores e éticas que possam ir além da lógica do 

presente, construindo pontes mais largas e sólidas entre o passado e o futuro, recorrendo a uma 

activação da memória individual e colectiva da nossa identidade.  

Este cenário pode ser entendido como o conjunto de instrumentos que permitem a consciência 

colectiva reconhecer-se como específica e diferenciada de outros grupos humanos em relação a, e a 

partir de, um conjunto de valores, de situações históricas, de tradições e práticas culturais, etc., 

partilhadas pelo grupo em que essa consciência é dominante. Sendo assim, e por muito instável e 

evolutivo que se suponha o grau em que esses fenómenos se produzem, a identidade nacional e 

inseparável de uma certa ideia de coesão e solidariedade de um todo, experimentada, vivida e 

defendida como tal, implicando uma percepção daquilo a que se pode chamar destino colectivo.  

Houve, assim, a intenção e a necessidade crescente, de identificar essas marcas históricas, tradições 

e práticas culturais, do passado Islâmico, fortemente enraizado na construção dos conteúdos da 

nossa identidade.  

Durante muito tempo houve uma tentativa muito forte, par parte do historiografia medieval 

portuguesa, em anular ou desvalorizar a presença islâmica de 500 anos no nosso território. Durante 

muito tempo houve falta de seriedade e de isenção no estudo profundo da presença árabe em 

território que se viria a tornar Português. Ao longo de séculos as “marcas” sobrepostas quase 

apagaram estas referências antigas, de outros tempos, de outras crenças, outra língua e outras 

técnicas. Este fenómeno de indiferença prende-se com as ideologias destes povos muçulmanos, 

diferentes das nossas e par vezes tão polémicas, mas, ao ignorar as suas “marcas”, são esvaziados 

de conteúdos e referências importantes que nos mostram o quanto foram decisivos na construção da 

nossa identidade e da nossa cultura.  

A história oficial Portuguesa e a Igreja destruiram qualquer ideia ou conceito que pudessem ter 

valorizada a ocupação Islâmica, apenas se referem ao periodo islâmica, como um período de 

“reconquista”. Durante muito tempo o ensino, tarefa maioritáriamente da responsabilidade da Igreja 



Cristã, esforçou-se por fazer acreditar que a presença do Islão tinha sido um castigo de Deus pela 

dissolução dos costumes visigóticos.  

O esforço em apagar da memória colectiva, a sua longa estadia no nosso território contou com a 

complacência das nossas indiferenças, com a destruição sistemática dos seus vestígios e com a 

ausência de fontes de investigação. Se não fosse a determinação, e a vontade de repôr a veracidade 

dos factos por porte de alguns historiadores e arqueólogos, que insistem em contrariar esta 

tendência, provando a existência do que era suposto “não existir”, muita coisa ficava par explicar e 

descobrir.  

O processo de extinção do Portugal arabizado encontrou assim algumas resistências, e apesar do 

nossa tentativa de aproximação aos modelos dos países do norte europeu, mais poderosos 

económicamente, está ainda longe de ser consumado, principalmente ao nível dos hábitos e 

contextos culturais fortemente enraizados.  

“O Alentejo é memória desse passado. Na música, que influenciou o cante alentejano; no vestuário, 

com os safões e os pelicos de pele de borrego; na arquitectura, com o mudejarismo subjacente ao 

manuelino e com a construção da taipa e do adobe; no arte com o geometrismo ornamental dos 

esgrafitos dos fachadas alentejanas e o cubismo no volumetria da casa; na agricultura com a 

existência de quintas, hortas, canais de irrigação, azenhas de água, barragens e poços; no 

artesanato, com a olaria, o cobre, a cestaria, os vimes, tapetes e mobiliário pintado, …etc.  

Não se sabe quantas mesquitas foram destruidas, quantos palácios foram arrasados nas correrias e 

algazarras da Reconquista. Como seria a célebre palácio das varandas, em Beja, recordado por aI-

Mu`tamid ou os jardins e palácio califal do mesma cidade?  

A arqueologia, apesar de todos as seus avanços, está no princípio de uma longa viagem. O Campo 

Arqueológico de Mértola é um farol, de grande fulgor, nessa navegação.”1  

1 SARAMAGO, Alfredo in, Pare uma historia da alimentação no Alentejo, Assírio & Alvim, 1997  

Abstract  

The present dissertation intends to be mainly a pretext for a reflection on the real necessity for the 

search for the collective memory and of our cultural identity when making a creative project in 

industrial design. Being every era characterised for social constraints and specific means of 

production, as well as by specific needs and contingencies, an analysis of the contemporary 

definitions of the practice of design is suggested, questioning the values, aims and meanings of the 

project practice, sensitising all the participants (creators, production, public) for the problem of the 

culturally sustainable design project.  

At the beginning of a new millennium a deep reconciliation with the history and past experiences, with 

their symbolic premises of the social and cultural existence, could have occurred, considering again 

the Mediterranean synthesis a source of stimuli and vital elements that could be percolated through a 



new critical awareness, creating relationships with previous, deeper, behaviour codes, with values and 

ethics that might go beyond the logic of the present, creating wider and more solid bridges between 

the past and the future, and activating the individual and collective memory of our identity. This 

scenario may be understood as a set of instruments that permits the collective awareness to assume 

itself as specific and differing from other human groups concerning, and based on, a set of values, 

historic situations, traditions, cultural practice, etc, shared by the group where that awareness is 

prevailing. In such case, no matter how unstable and evolving the degree of production of those 

phenomena is thought, the national identity is inseparable from a certain idea of cohesion and 

solidarity of a whole, experienced, lived and protected as such, implying the perception of what might 

be called collective fate.  

Thus, there was the intention and the growing need to identify those historic marks, traditions and 

cultural practices, of the Islamic past, deep-rooted in the construction of our identity content. For a 

long time the Portuguese mediaeval historiography attempted strongly to suppress or belittle the 500-

year Islamic presence in our territory. For a long time there was a lack of integrity and impartiality in 

the deep study of the Arabian presence in a territory that would eventually be Portuguese. For 

centuries the “marks” superimposed almost erased these old references of different times, other 

beliefs, another language and other techniques. This phenomenon of indifference is closely related to 

these Moslem peoples’ ideologies, different from ours and, sometimes, as polemic, but, by ignoring 

their “marks”, important contents and references that show us how determinant they were in the 

construction of our identity and culture are taken away.  

The official Portuguese History and the Church destroyed any idea or concept that could have given 

some value to the Islamic presence; they just mention the Islamic period as a “re-conquest” one. For a 

long time the educational system, whose main responsible was the Christian Church, made an effort 

to make believe that the presence of the Islam had been God’s punishment for the dissolution of the 

Visigothic customs.  

The effort to erase its long permanence in our territory from the collective memory had the contribution 

of our indifferent complaisance, the systematic destruction of its vestiges and the lack of investigation 

sources. Were it not for some historians and archaeologists’ firmness and will to re-establish the truth 

of the facts, who insisted in opposing this tendency, proving the presence of something that was “not” 

supposed to “exist”, many things would have been prevented from being explained and discovered.  

The process of extinction of the arabised Portugal has thus encountered some resistance; although 

we have tried to get closer to the North European countries standards, economically more powerful, it 

is far from being fulfilled, mainly what concerns deep-rooted customs and cultural contexts.  

“Alentejo is the memory of that past. In music, which influenced the cante from Alentejo, with the lamb 

safões1, and pelicos2; in architecture, with the Moorish style underlying the Manueline style and with 

the construction of the loam and adobe; in art with the decorative geometry of the sgraffiti on the 

façades in Alentejo and the cubism in the volume of the house; in agriculture with the existence of the 

farms, kitchen-gardens, irrigation canals, water mills, dams and wells; in the crafts, with pottery, 

copper, basketry, wicker, carpets and painted furniture, etc. It is not known how many mosques were 



destroyed, how many palaces were torn down in the running and tumult of the Re-conquest. How 

would the famous palace with the balconies, in Beja, be remembered by al-Mu’tamid or the gardens 

and caliphal palace in the same town?  

The archaeology, in spite of all its progress, is starting a long journey. The Campus of Archaeology in 

Mértola is a lighthouse, with great effulgence, in that navigation.”3  

1 safões = Portuguese word for sheepskin trousers used by shepherds, Port. (TN.)  

2 pelicos = Portuguese word for sheepskin coat used by shepherds (T.N.)  

3 Saramago, Alfredo in Para uma história da alimentação no Alentejo, Assírio & Alvim. 1997  


