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Escalonamento urbano
do Continente português
A aplicação das leis a que obedecem os
sistemas urbanos, nomeadamente a lei de
Zipf, revela-se fecunda no estudo do escalonamento urbano do Continente português.
Este estudo permite pôr em destaque a lenta
evolução de muitas cidades, em face do rápido crescimento de aglomerados periféricos
sem estruturas convenientes.

1— Funções urbanas. Introdução histórica.

Para ambientarmos convenientemente o presente estudo sobre
o escalonamento urbano do nosso continente, julgamos oportuno
referir com carácter introdutório algumas generalidades acerca
das funções exercidas pelas cidades nas respectivas regiões e, por
outro lado, sobre algumas das leis mais evidentes a que obedecem
os sistemas urbanos, quer sob o ponto de vista da localização, quer
quanto às hierarquias que neles se costumam revelar. Veremos
adiante que com base nestes princípios, embora expostos muito
sinteticamente, poderemos sentir melhor e interpretar com mais
objectividade alguns factos que se estão a passar na actualidade
entre nós.
Nesta ordem de ideias, observemos em primeiro lugar quais
são os principais tipos das influências exercidas pelos centros urbanos nos territórios em que se situam, para o que nos podemos
servir de exemplos sobretudo da Idade Média, já que esta é a
época histórica mais na base do fenómeno urbano actual.
N. R. — O presente trabalho é um extracto do texto de uma lição
à sorte proferida pelo Autor em provas académicas recentes, e de uma sua
adenda, publicado sob o título original «Zonas de influências. Latitudes e
implicações», na Revista da Faculdade de Engenharia, Universidade do
Porto, Vol. XXIX-2, Julho-Setembro, 1964.

Uma afirmação geral importante deve ser feita desde o início
destas referências, a de que, por parte de todos os tratadistas,
as cidades são sempre reconhecidas como sedes de instrução e
educação, como centros culturais e religiosos, como locais-chaves
de organização governamental e administrativa, além de, necessariamente, exercerem uma influência de carácter económico em
determinada região; algumas destas funções urbanas são muito
mais importantes do que a mera escala das suas populações, correntemente tida como índice prático, mas muito impreciso, da
respectiva influência. As cidades são assim os locais estratégicos
onde se concentram os principais dirigentes da política ou da
economia e onde se encontram estabelecidas as principais carreiras
culturais e intelectuais; e são estas as actividades que caracterizam, dominam e fazem progredir as sociedades.
Se manusearmos o trabalho de H. PIRENNE Les Villes du
Moyen Age1, uma das melhores sínteses existentes sobre este
assunto, com toda a clareza poderemos seguir a descrição do
papel desempenhado pelas cidades medievais, a partir do
séc. XI, no processo de desenvovimento económico que então
se verificou no ocidente já estabilizado depois das invasões
bárbaras, ou mais tarde, após o domínio que passou a ser exercido pelos árabes no Mediterrâneo. Foi a época da fundação ou
surto de muitos centros urbanos da Europa Ocidental, cujas funções se iriam desenvolver com o decorrer dos tempos, influindo
por completo toda a história mundial subsequente.
Além de locais fortificados, onde as populações rurais podiam obter defesa, as cidades medievais exerciam inevitavelmente
uma influência económica e política nos territórios circundantes.
PIRENNE classifica as cidades que exerciam uma função sobretudo
de natureza política e cultural como pertencendo ao tipo lÀège,
ao passo que as que tinham uma função proeminentemente económica são catalogadas, por um lado, no tipo comercial e financeiro
e, por outro, no tipo inãmtrial ou flamengo.
Até aos meados do século XVI, Liège foi sede de um importante arcebispado que ali possuía o seu paço, a sua máquina governativa, as suas igrejas, mosteiros e demais instituições culturais
ou administrativas. Estas funções
eram exercidas por um grupo
de clérigos e leigos especialistas1 na administração, que, para se
manter no decorrer dos tempos, mantinha os seus órgãos de formação e ensino, colégios e escolas, sendo servido por um artesanato suficiente para a prestação dos serviços e fornecimento
dos bens de consumo; a influência exterior derivada da existência
deste artesanato era, porém,, mínima, ao passo que o evoluído
papel político e cultural a tornava influente numa vasta região.
i PIRENNE, H., AS cidades na Idade Média. Pub. Europa-América, Lisbo'a, 1982
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Ao lado de Liège pode ser colocado um grande número de cidades
da Europa medieval, como Reims e Laon na França, Utreque,
que foi e é ainda o principal centro católico dos Países Baixos,
Worms, Mogúncia e Espira na Alemanha. PIRENNE sublinha o papel
das cidades universitárias inglesas deste tipo, de Oxford e Cambridge, independentes de Westminter, e ainda a evolução posterior
da importante função política de algumas outras cidades, como
Karlsruhe e Weimar nos Estados alemães, ou Berna, que se tornou
capital da Confederação Suíça.
Devemos observar, noutra ordem de ideias, que o conceito
comum da cidade medieval se baseia sobretudo no exercício de
determinada influência de tipo económico praticada por todos
os aglomerados, mesmo de ordem secundária, mas que, em escala
proeminente, era só apanágio de um número reduzido de centros,
com funções de índole comercial ou financeira especiais, ou sede
de estabelecimentos industriais importantes.
Nas cidades do tipo comercial e financeiro estavam instaladas
famílias tradicionalmente adstritas ao comércio internacional e,
ao mesmo tempo, à banca, como sucedia em Génova, Veneza, Milão
e Marselha, no Mediterrâneo, ou, no Norte da Europa, em Hamburgo, Bremen, Lubeque, Amesterdão e Antuérpia. Estas cidades
tinham um perfil social particular, pois, embora sem uma grande
massa proletária, como sucedia nos meios tipicamente industriais,
possuíam já muitos servidores para a manutenção do alto nível
dos estratos dirigentes.
Nas poucas cidades nitidamente industriais, ou do tipo flamengo propriamente dito, havia por seu turno uma concentração
de artesãos, as mais das vezes integrados em corporações especiais
que lhes conferiam direitos e, ao mesmo tempo, lhes proporcionavam determinada educação política e os levavam inclusivamente
a comparticiparem na gestão dos negócios públicos. Era este
o estado corrente nas cidades da Flandres, como Bruges e Ypres,
ou em Florença, possuindo uma indústria têxtil volumosa, em
Milão ou Bréscia, onde se desenvolveu uma importante indústria
metalúrgica, ou mesmo em Veneza, cujos estaleiros eram vitais
para o predomínio marítimo desta república adriática.
Convém-nos ver agora que esta organização dos sistemas de
aglomerados urbanos que vimos apontando, evoluiu sempre eip
inevitável dependência ou adaptação às condições geográficas existentes. A própria história urbana da Idade Média pode ser considerada como um processo permanente de adaptação das mutáveis
exigências culturais, económicas e técnicas da sociedade de então,
entre outros condicionantes, às imposições do ambiente geográfico.
Implícito neste intrincado processo, sempre esteve o funcionamento
do sistema de comunicações e transportes, cuja influência não
podemos deixar de referir como sendo do máximo relevo.
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O que acabamos de referir com base em exemplos medievais
pode ser observado em qualquer outra época histórica, embora
com incidências necessariamente diversas, haja em vista o que
encontramos de uma maneira completamente oposta, por exemplo,
na época romana ou nos nossos dias.
Devido a exigências especiais de domínio político, assistimos
no Império Romano à utilização sistemática das cidades ao serviço
de uma ocupação territorial, em pontos estratégicos hierarquicamente dispostos, interligados por uma perfeita rede de vias. É por
demais conhecido o traçado rectangular das cidades romanas,
derivado dos acampamentos das legiões que as precediam, e a
forma como a estas funções eminentemente militares e administrativas se sobrepunham só depois, em maior ou menor grau,
segundo as circunstâncias, outras funções complementares. Podem,
de facto, ser feitas citações de centros que floresceram por terem
sido entrepostos ou lugares de tráfego, ou por outras razões, inclusivamente, por possuírem nascentes termais e terem servido como
lugares de aprazimento.
Passando para a época contemporânea, vemos que, ao contrário, uma das suas principais características sob o ponto de vista
do desenvolvimento urbano tem sido a sobreposição sistemática
das mais diversas funções centrais a partir de certa escala, acompanhada da hipertrofia destas mesmas1 funções. Deixou de existir
aquela diferenciação dos tipos urbanos observada claramente na
Idade Média, para passar a haver a cidade amorfa ou híbrida,
originada por uma interminável acumulação de pessoas. Durante
todo o período da revolução industrial assistimos à formação e
crescimento de aglomerados caóticos junto dos jazigos minerais,
dos portos de mar ou das grandes metrópoles, provocados pela
agregação natural das indústrias; e a este desenvolvimento das
actividades secundárias seguiu-se a inevitável transformação das
estruturas dos nossos dias, com a hipertrofia do sector dos serviços, também eminentemente urbano.
O alastramento das grandes concentrações humanas está-se
a processar numa escala nunca anteriormente prevista, ultrapassando os limites suportáveis pelas infra-estruturas preexistentes.
A grande metrópole não funciona; delapida vidas e é cara. A acuidade dos problemas que consigo acarreta põe um limite à sua
própria escala. Independentemente do desequilíbrio introduzido
nos territórios, também por esta razão se impõe a descentralização
das actividades metropolitanas.
Ã luz do que temos vindo a expor, podemos agora recordar
a feição de alguns centros urbanos da nossa terra.
De grande importância militar e administrativa foi a quase
totalidade dos centros da época romana. Cale, embrião de Portucále, teria sido fundada durante o consulado de Décimo BRUTO,
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como chave do domínio diflícil da região a norte do Douro. No
tempo de Caio Júlio CÉSAR, entre diversos outros centros, sobressaíam as colónias Paoo JvZia e ScaUábis, o município de cidadãos
romanos Olissipo, as cidades de Ebora, Myrtilis e Salada; Brar
chara seria fundada no tempo de AUGUSTO, também por imperativos de domínio regional, simultaneamente com Asturioa e Emérita. Entre as povoações do actual território português com
origem em nascentes termafe, evidenciava-se Aquae Flaviae2.
Nos primórdios da nossa vida nacional, deparamos com o
burgo de Guimarães, cabeça do Condado Portucalense, muito povoado mas disperso, como sempre foi característica sua. A organização do território sob domínio árabe seria revelada pelo
conjunto das conquistas dos nossos primeiros reis: Coimbra,
Santarém, Leiria, Óbidos, Lisboa, Alcácer do Sal, Évora, Beja,
Eivas, toda a série de praças fortes até Tavira e daqui por Faro,
Loulé e Silves, até Lagos. Reparemos que algumas destas cidades
ficaram marcadas por terem sido capitais do reino em expansão,
como Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora, e outras, como Tomar e
mesmo Alcobaça, por serem sedes de organizações importantes.
A evolução do território iria exigir um acerto na rede dos
lugares centrais já existentes, devido a circunstâncias particulares
da administração ou do comércio; na lista dos nossos maiores
centros vamos encontrar não poucas Vilas Reais, Vilas Novas e
Vilas Francas. Das antigas fundações, algumas iriam ficar adstritas sobretudo à chefia regional, como foi o caso de Bragança,
Viseu, Guarda, Castelo Branco e das principais cidades alentejanas e algarvias; e as antigas praças fortes a que não coube
uma função deste tipo tiveram um declínio inevitável, como sucedeu, por exemplo, a Valença, Pinhel, Trancoso, Campo Maior,
Castro Marim e tantas outras.
Algumas das nossas cidades iriam revelar-se, porém, de forma
peculiar. Coimbra e Braga pertenceram, desde longas datas, ao
tipo Liége, embora qualquer delas com a sua fisionomia própria.
Durante vários séculos, Évora, plena de tradições, seria a nossa
maior cidade; só depois de abandonada pela corte de D. Manuel
é que foi suplantada por Lisboa que, por sua vez, com a ligação
marítima para o Oriente, chegaria a ser o grande empório europeu. O Porto evoluiu sempre como cidade comercial e industrial
e, por ser o dreno forçado de uma vasta e povoada região, ocupou
com facilidade o segundo lugar no conjunto do país. Guimarães
conservou-se, desde sempre, fiel à indústria.
No decorrer dos tempos foram-se desenvolvendo outros aglomerados, ou portos de mar secundários e centros pesqueiros, como
2 Respectivamente antecessoras das actuais Beja, Santarém, Lisboa,
Évora, Mértola, Alcácer do Sal, Braga, Astorga, Mérida e Chaves, das quais
duas, aliás, em território espanhol.
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Viana, Aveiro, Figueira, Setúbal e os da costa algarvia, ou algumas
cidades do interior com propensões particulares, como Portalegre e Covilhã, com a manufactura dos lanifícios.
Não possuímos centros mineiros propriamente ditos. A indústria tem procurado a proximidade do litoral mais povoado. A
grande maioria das nossas cidades sofre as contingências tradicionais da agricultura a que está adstrita, por causas várias cada
vez a despedir mais gente, como sofre a acção atractiva de Lisboa
e Porto, que são os dois únicos centros de características metropolitanas.
2 — Algumas leis dos sistemas urbanos.
Se, a exemplo do que temos observado, a razão de ser das
cidades é conterem os órgãos que exercem determinadas funções
vitais para a economia das regiões, se há uma interdependência
mútua entre os territórios e os respectivo® núcleos, é natural
que no conjunto das cidades de qualquer região se venha a
observar determinadas regras. Veremos que há aspectos destas
regularidades da organização territorial que se revelam formalmente em esquemas característicos, mas podendo ser perturbados
por acidentes físicos ou históricos, ao passo que outro® aspectos
diferentes existem, de natureza estatística, já mais independentes
de irregularidades fortuitas.
No primeiro destes casos estão os princípios da localização
hierárquica a que a seguir faremos breves referências; no segundo,
encontra-se a chamada lei do escalonamento urbano, de que mais
adiante nos ocuparemos.
2.1— A locaUzação segundo ChristaUer e

Lõsàh3

Data de há 30 anosi a publicação da obra clássica éde CHRISsobre a teoria da localização das áreas centrais com que
o seu autor se propôs explicar o «número, tamanho e distribuição
das cidades», ou, por outras palavras, interpretar o fenómeno das
respectivas zonas de influência. Seria esta uma teoria para ser
considerada ao lado dos trabalhos anteriores de von THÚNEN sobre
a localização da produção agrícola e de WEBER e ENGLÀNDER sobre
a localização das indústrias.
Partindo de analogias fornecidas pelos fenómenos de cristalização física ou adensamento biológico em torno de determinados

TALLER

s Para os assuntos tratados em 2.1 e 2.2, ver a excelente síntese:
B. e PRED, A., Central Places Studies, A Bibliography of Theory and
Applications. Regional Science Research Institute, Philadelphia, 1961.
4 CHRISTALLER, W.>, Die Zentralen Orte in Siiddewtschland, Fisher,
Jena, 1933.
BERRY,
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núcleos, considerou CHRISTALLER as áreas centrais que existem
numa determinada região, como sendo os lugares onde se realizam
as permutas, e a partir das quais se prestam os serviços indispensáveis à vida das respectivas comunidades.
Tomando como exemplo o que se observa no sul da Alemanha,
em torno de Munique, Nuremberga, Estugarda e Estrasburgo,
chegou a enunciar os seguintes
princípios gerais que regem a formação e localização das1 áreas centrais:
— A função primária das cidades é a de serem lugares centrais para fornecimento de bens e prestação de serviços nas respectivas zonas de influência. Designam-se aqui intencionalmente
as cidades como lugares centrais, visto que, para o exercício destas
funções, as cidades devem situar-se de forma que as viagens
a partir de toda a área servida sejam mínimas, ou, por outras
palavras, de forma que a cidade seja central em relação à respectiva zona de influência.
— A centralidade de qualquer aglomerado é um índice sumário da sua função como executor de serviços. A locais mais centrais
correspondem, na hierarquia dos centros urbanos, ordens mais
elevadas.
— Os locais de ordem superior oferecem maior quantidade
de bens, possuem tipos de estabelecimentos e negócios mais diversificados, têm populações mais elevadas e, ao mesmo tempo, servem áreas mais extensas e com maiores populações tributárias.
Realizam consequentemente negócios mais volumosos, mas situam-se entre si em posições mais afastadas que os locais de ordem
inferior.
— Os centros de ordem mais baixa só fornecem bens e serviços comuns a áreas necessariamente menos extensas. Ã medida
que a ordem vai subindo, a estes bens e serviços elementares
associam-se outros sucessivamente mais especializados, que correspondem a necessidades menos frequentes; os centros que os
prestam passam a justificar viagens mais extensas, embora mais
raras, para a satisfação não só das necessidades correntes como
das especializadas. Explica-se assim, perfeitamente, o fenómeno
do espaçamento dos centros maiores, influindo áreas e populações mais elevadas.
— Em detalhe, observa-se uma hierarquia bem definida nos
grupos de centros urbanos. Os centros que pertencem a um grupo
determinado exercem sempre todas as funções inerentes ao grupo
de ordem imediatamente inferior, além de realizarem um conjunto
de funções específicas do respectivo grupo, que os diferencia perfeitamente e os coloca acima dos da ordem anterior. Os diversos
centros localizam-se naturalmente dispersos por toda a região,
e são servidos por uma rede de comunicações que também evidencia as dependências relativas existentes.
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Muito particularmente, admitindo uma densidade de população uniforme, esta hierarquia das áreas centrais pode seguir
na prática o princípio do mercado, o princípio administrativo, ou
princípio das linhas de trânsito, qualquer deles com características
próprias quanto ao agrupamento dos centros e à disposição das
linhas de comunicação (fig. 1).
Na análise dos exemplos reais de que se servia, pôde o autor
desta teoria justificar em diversos casos concretos o predomínio
de um ou outro destes princípios. Apesar da distância entre os
princípios teóricos de que CHRISTALLER partiu e a realidade de qualquer caso concreto, em que há infalivelmente acidentes perturbadores, como a irregularidade dos elementos orográficos e da própria fertilidade do solo, ou fenómenos completamente diversos
como a existência de jazigos minerais, indústrias, locais históricos
especiais, fronteiras naturais ou políticas, etc, etc, pôde esta
teoria mostrar-se extraordinariamente fértil na análise de muitos
casos, nas mais diversas latitudes, e receber dos seus comentadores mais achegas que restrições.
Uma
das generalizações mais notáveis desta teoria foi a de
5
LÕSCH . Este Autor, além de evidenciar a importância prática de
alguns princípios contidos nos esquemas especiais de CHRISTALLER,
baseando-se num conceito geral de hierarquia de centros, mostrou
como pode resultar para qualquer região um aspecto formal definido.
Em resumo, considerou que os esquemas derivados dos princípios de mercado, de trânsito e administrativo, referidos por
CHRISTALLER, deveriam ser tidos como casos especiais de séries
mais extensas de sistemas admissíveis ou possíveis para as áreas
centrais e zonas de mercado, cujas disposições formais estudou
em detalhe. Chegou a uma combinação óptima destes sistemas
correspondendo de facto à realidade dos exemplos mais frequentes,
a que deu a designação de paisagem económica, a Wirtschaftliche
Landschaft do originai alemão. Ê o conjunto do núcleo urbano
de onde irradiam seis braços intensamente povoados, ao longo das
linhas de trânsito iniciais, separados por outros tantos sectores
de feição mais rural, rarefeitos.
LÕSCH observou ainda que neste tipo de paisagem, embora
exista uma série de linhas de trânsito naturalmente hierarquizadas, há uma diversificação das funções efectuadas
por centros
da mesma ordem; por outras palavras, os lugares1 que realizam
determinado número de funções não exercem obrigatoriamente
funções do mesmo tipo.
5 LÕSCH, A., Die Rãumliche Ordnung der Wirtschaft, Fisher, Jena,
1944 (2.a Edição). Tradução castelhana: Teoria Económica Espacial, Editorial
El Ateneo, Buenos Aires.
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THE SYSTEM of CENTRAL PLACES
after the
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Fig. 1. Sistemas de lugares centrais. Reproduzido de: BERRY, B. e
PREJD, A., Central Place Studies, Regional Science Research Institute, PhiladeJphia, 1961, pág. 17
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2.2 — O eqtuuÁonamenío de Beckmamm,

Pondo de lado, por necessidade de concisão, outras referências, quer aos contributos de LÕSCH, quer aos de outros teóricos
que procuraram aproximar-se ainda mais da realidade —como
seriam, por exemplo, BERRY e GARRISSON, que consideraram os
conceitos de limiar e dimensão para os grupos de centros, e estenderam esta6 teoria aos próprios núcleos de serviços no interior
das cidades — julgo de interesse expor um modelo algébrico muito
simples e curioso, da autoria de BECKMANN, que nos permite meditar um pouco nas leis naturais do agrupamento
hierarquizado
dos centros urbanos em qualquer região7.
Este Autor supôs a existência de um estrato social distribuído
uniformemente, como muito aproximadamente sucede nas áreas
agrícolas com características uniformes. Para a prestação dos
serviços primários desta população haverá um conjunto de centros
também primários, distribuídos de forma a haver proporcionalidade entre a sua população e o número de habitantes a servir.

Fig. 2. Modelo de Beckmann. Caso de o número de satélites em cada
escalão ser s = 4
e BERRY, B. e GARRISON, W., Recertit Developments

of Central

Theory, in Papeira and Prooeedings of the Regional Science
(1958), pág. 107-20. Citado por BERRY, B. e PREJD, A., na obra
7 BECKMANN, M., City Hierarchies and the Distribution
in Economic Development and Cultural Change, 6 (1958), pág.
crito por BERRY, B. e PRÈD, A., na obra referida em a, pág.

Place

Association, 4
referida em 3.
of City Size,
243-48. Trans5.
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Designemos genericamente por pn a população do centro de
ordem n e por Pn a população global servida
por este mesmo centro (fig. 2). A população do centro de l.a ordem será proporcional
à sua própria população, pu acrescida da população rural a servir, r.
Teremos p1 = k Px = k (p1 -(- r)
onde se tira

"

'v

ou pt (1 _ k) = Jfer, de

~

l —k

a

Supondo que cada centro de 2. ordem servirá s satélites de
l.a ordem, e que o coeficiente de proporcionalidade obrigatoriamente inferior à unidade, é o mesmo, teremos

ou
p2 (l — k)=ksp1

=

l —k

resultando
k s r
2

(l — k)

P
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*

(l — k)2

Se admitirmos que o número de satélites de qualquer ordem
em relação a um centro de ordem imediatamente superior permanece igual a s, por generalização imediata, teremos
^"»

ks*1—1 r
Q
£)w

_
(1

h)m

Devemos reparar que P w é a população de toda uma região
cuja capital e de ordem m. O tamanho deste centro e a população
da área que lhe corresponde, crescem assim exponencialmente
com a ordem do escalão.
Como vemos, este modelo, embora meramente teórico, faz-nos
palpar com aparente facilidade a essência do fenómeno em estudo,
ajudando-nos pelo menos a formular uma série de interrogações.
Qual o significado de um factor de proporcionalidade entre
as populações servidas e a servir? Mesmo em comunidades de perfil predominantemente primário, poderá manter-se tal proporcionalidade em cada um dos graus hierárquicos, ou seja, à medida
que os serviços vão sendo mais especializados? O número de satélites será também o mesmo quando mudamos de ordem, ou, por
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outras palavras, a lei da formação do limiar nos diversos grupos
será independente da respectiva ordem? Eis algumas questões delicadas a que teremos de prestar muita atenção ao interpretar
ou equacionar qualquer caso concreto.
2.3 — A lei do escalonamento^ de Zipf
Referidos assim alguns dos principais aspectos da localização
das áreas centrais segundo critérios hierárquicos, convém-nos
agora considerar este fenómeno sob uma nova luz, de forma a podermos enunciar a rank-size rule, de ZIPF, que nos propomos designar,8 simplesmente, por lei do escalonamento dos centros urbanos .
Se observarmos qualquer região suficientemente extensa, poderemos verificar que nela existirá sempre um grande número
de centros de ordem inferior, relativamente poucos de tamanho
médio e muito raras grandes cidades.
É este um fenómeno curioso, da mesma natureza de outros
verificados em sectores completamente diversos do comportamento
humano ou do mundo natural como, por exemplo, no que respeita
à frequência das palavras que aparecem em qualquer texto, à
quantidade de escritos de diversos autores ou, em biologia, à distribuição das famílias por espécies. Quanto às cidadesi de uma
região, tivemos já a oportunidade de verificar, há pouco, que o
número dos centros cresce exponencialmente à medida que a sua
ordem baixa; na prática, porém, é de prever sempre uma dispersão
das populações dos centros de cada grau hierárquico, de forma que
podemos admitir a sua distribuição ao longo de um conjunto suposto contínuo.
Se escalonarmos os centros urbanos de uma região por ordem
decrescente das respectivas populações, é natural que se possa
observar determinada lei, visto entre os centros maiores haver
diferenças elevadas de populações, mas, por outro lado, nos graus
inferiores se verificar a existência de grande número de centros
quase do mesmo tamanho. Quando se representa este fenómeno
em escala duplamente logarítmica, tomando em abcissas o número
de ordem dos centros contados a partir do maior, r*, e em ordenadas as respectivas populações expressas em milhares), piy observa-se, de facto, que o fenómeno se traduz muito aproximadamente
s ZIPF, G., Human Behaviour and the Principie of Least Effort,
Cambridge :Addison-Wesley Press, Inc., 1949. SiMON, H., On a class of Skew
Distribution Functions,, Biometrika, XLH (1955). Citados por BERRY, B. e
GARRISON, W., Alternate Explanations of Urban Rank-Size Relationships in
MAYER, H. e KOHN, C. Readmgs in Urban Geography, The University of
Chicago Press, 1960; pág. 230. Ver, sobre o assunto, nesta obra, toda a
Section 8 — Size and Bpadng of Cities.
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segundo uma lei linear, ou seja, segundo a expressão r* p4 Q = K}
em que q e K são constantes; as grandes diferenças das populações entre os primeiros centros nesta representação são compensadas com a multiplicidade dos centros mais pequenos. Esta expressão transforma-se directamente em log n -f- q log p; = log K,
ou log pi = m log r; + a.
Em particular, no exemplo das 100 maiores áreas metropolitanas dos E. U. A. verificou ZIPF que, em 1940, elas se
distribuíam
praticamente segundo a equação r = 10 000 000 p~l. Observou,
neste caso, que o expoente q = 1, a que corresponde uma recta
inclinada a 45°, revelava um equilíbrio entre a diversificação e a
unificação dos centros, ou seja, entre a tendência da população
para se distribuir por um elevado número de aglomerados de
ordem inferior, e a tendência oposta para se concentrar em poucos
centros de ordem elevada. Por outro lado, o coeficiente 10 000 000
representava o número de habitantes da maior das áreas metropolitanas da série consideradia.
l.OOO.OOCK
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Escalonamento urbano da Suécia, Reproduzido de: STEWART JR.,
C. T., The Size and Spacing of Cities, in MAYER, H. e KOHN, C,
Reaãings in Urban Geography, The University of Chicago Press,
1960, pág. 246

Estudos sistemáticos realizados em diversos países e regiões,
permitem admitir a generalidade desta lei, ou, pelo menos, eviden586

ciam o interesse da respectiva representação gráfica para se
diagnosticar o carácter dos sistemas de centros urbanos. A um
sistema com centros predominantemente médios ou mínimos,
comandado por muito poucas capitais distritais e uma capital
central hipertrofiada, corresponderá um diagrama em S deitado;
a uma multiplicidade ou descentralização dos centros mais importantes, corresponderá um diagrama com a convexidade para cima
junto ao eixo das ordenadas.
Exemplifiquemos esta representação com o caso típico da
Suécia (fig. 3). Observamos uma grande regularidade no escalonamento dos centros urbanos deste país, embora os diagramas
referentes a 1800 e 1850 difiram bastante dos de 1913 e 1956,
sobretudo quanto à posição relativa dos centros mais importantes.
Nos meados do século passado, Estocolmo, com cerca de 100 000
habitantes, estava muito distante do segundo centro, Gõteborg,
que contava umas 28 000 almas. Porém, tanto esta cidade como
Malmõ, em situações1 privilegiadas nas costas do mar do Norte,
junto à Dinamarca, passaram a ter um desenvolvimento relativo
muito mais acentuado que a capital, por seu turno objecto de uma
descentralização regional tida como modelar. O diagrama evidencia o grupo destas três primeiras cidades suecas, respectivamente com populações da ordem do® 800 000, 400 000 e 250 000 habitantes em 1956, em relação às restantes cidades secundárias;, em
cujo número se contam, no entanto, nada mais nada menos que
18 centros compreendidos entre 100 000 e 20 000 habitantes.
3 — O escalonamento urbano do Continente Português.
Deixando para outra oportunidade o estudo mais moroso e delicado da localização dos nossos centros principais à luz dos princípios que vimos referindo — e a muitas conclusões de interesse
poderemos, de facto, chegar neste capítulo, pois não são poucas
nem ligeiras as regularidades observáveis, apesar do acidentado
do nosso território — façamos por agora a tentativa de aplicar
o diagrama de ZIPF ao diagnóstico de algumas características do
sistema urbano do Continente, utilizando alguns elementos estatísticos imediatamente disponíveis.
Como sabemos, a classificação dos nossos centros em cidades
e vilas obedece a um critério meramente administrativo, independente do número de habitantes. Assim, os nossos censos, se incluem no grupo das cidades alguns centros com menos de 10 000
almas, como Bragança, Guarda, Leiria, Penafiel, Lagos, Silves, etc.,
não têm considerado neste grupo outros aglomerados como Póvoa,
Espinho, Vila do Conde, S. João da Madeira, Peniche, etc, actualmente com populações compreendidas entre 18 000 e 11000 habitantes, nem sequer os satélites de Lisboa e Porto, muito mais
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populosos, em cujo número se encontram Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Amadora, Almada, Barreiro (respectivamente com 48 000,
38 000, 36 000, 31000 e 30 000 habitantes), etc. etc.
Na impossibilidade de conseguirmos com facilidade uma lista
completa dos nossos centros com mais de um milhar de pessoas,
em relação a diversos censos, limitamo-nos a considerar os aglomerados classificados oficialmente como centros urbanos. Dos
diagramas publicados das respectivas evoluções populacionais
(GIRÃO, A. A., Atlas de Portugal, Instituto de Estudos Geográficos, Coimbra, 1958; mapa 18) pudemos obter com suficiente
precisão os elementos que permitiram o traçado provisório dos
gráficos de ZIPP referidos aos censos de 1864, 1890, 1920 e
1950 (fig. 4). A seguir apresentaremos, com carácter definitivo,
os elementos colhidos directamente do censo de 1960.
No conjunto dos nossos centros urbanos podemos detectar
imediatamente por meio deste diagrama três grupos distintos de
cidades: um formado exclusivamente por Lisboa e Porto, respectivamente com 786 e 282 milhares de habitantes em 1950; outro
formado pelas seis seguintes cidades: Setúbal, Coimbra, Évora,
Braga, Covilhã e Faro, todas com funções de capitais regionais,
já perfeitamente dispersas por todo o território e com populações
entre os 44 e 20 milhares; um conjunto final dos restantes centros
com menos de 15 milhares de habitantes.
Como se observa nitidamente, estamos perante um sistema
muito desequilibrado, em que as duas primeiras cidades se apresentam hipertrofiadas em relação a todas as restantes ou, reciprocamente, se nota a estagnação dos centros secundários perante
o desenvolvimento dos dois mais importantes. Não se sente propriamente um desequilíbrio entre Lisboa e Porto, mas sim o destas
duas cidades no conjunto; faltam nitidamente alguns centros
com populações entre 150000 e 50 000 habitantes, como o diagrama evidencia e está fora de qualquer dúvida.
Se se admitisse a lei do escalonamento em toda a sua regularidade, à situação em que se encontravam em 1950 as nossas cidades a seguir a Setúbal, em terceiro lugar, deveriam corresponder
para Lisboa e Porto, quando muito», populações respectivamente
da ordem dos 150 000 e 70 000 habitantes, em vez dos 786 000
e 282 000 que apresentavam (detalhe a dia fig. 5). A disposição
geral tem-se mantido praticamente a mesma desde 1864, data do
nosso primeiro censo, embora ultimamente se tenha agravado
muito o gigantismo das dtias primeiras cidades. A queda brusca
a partir do centro da 3O.a ordem deriva de os diagramas estarem
referidos só aos centros considerados oficialmente como urbanos.
Um outro aspecto digno de atenção mas que não está evidenciado nesta representação seria o das alterações ou mudanças de
ordem ultimamente verificadas em algumas das nossas cidades
secundárias. Assistimos, por exemplo, ao desenvolvimento até
588
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1950, de Setúbal e Évora, acarretando a desclassificação de Braga,
e, por outro lado, verificamos a evolução favorável de Faro, Beja
e Aveiro com a perda de posição de Eivas, Tavira e Viana. Eis
alguns fenómenos que não podem ser dissociados das evoluções
económicas das regiões destes diversos centros urbanos.
Número de ordem das cidades
N.° de
Ordem

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1854

Lisboa
Porto
Braga
Setúbal
Coimbra
Eivas
Évora
Covilhã
Tavira
Viana

1890

Lisboa
Porto
Braga
Covilhã
Setúbal
Coimbra
Eivas
Évora
Tavira
Portalegre

1920

1950

Lisboa
Porto
Setúbal
Braga
Coimbra
Évora
Covilhã
Faro
Beja
Tavira

Lisboa
Porto
Setúbal
Coimbra
Évora
Braga
Covilhã
Faro
Beja
Aveiro

Poderemos agora adaptar o diagrama de ZIPF à análise comparada das grandes regiões em que o nosso território continental
aparece dividido (fig. 5).
Por ordem decrescente, na região metropolitana ou do ilitoral-norte, distribuíam-se em 1950 as cidades de Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, Braga, Aveiro, Viana, Santarém, Guimarães, Figueira, Tomar, Abrantes, Caldas, Leiria, Barcelos e Penafiel; na
região do interior, Évora, Covilhã, Beja, Eivas, Castelo Branco,
Viseu, Portalegre, Lamego, Guarda, Chaves, Estremoz, Vila Real,
Bragança, Pinhel e Miranda; na região algarvia, Faro, Portimão,
Tavira, Lagos e Silves.
Esta separação evidencia-nos imediatamente a importância
relativa destas três formações completamente diversas;, mas que,
individualmente, aparecem muito mais regulares que o conjunto.
É curioso observar como na própria região metropolitana, de longe
a mais robusta, as escadas de Lisboa e Porto estão menos acentuadas que em tcdo o continente.
Embora esta representação de ZIPF se revele como um processo extremamente útil no diagnóstico dos sistemas urbanos, tem
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de ser praticada juntamente com os outros métodos correntes,
mais directamente ligados à objectivação das zonas de influência,
como a observação das estatísticas do trânsito, das comunicações
telefónicas, da influência da imprensa diária, organizações comercial e financeira, etc, etc. Em relação ao nosso continente, por
exemplo, mesmo numa exposição tão abreviada como a presente,
não podemos deixar de objectivar o que acabamos de dizer, pelo
menos com o cartodiagrama da circulação rodoviária (fig. 6).
Aparecem aqui perfeitamente evidenciadas as três grandes
regiões em que o território está naturalmente diferenciado: a do
litoral-norte, do Minho ao Sado, com as nossas maiores concentrações populacionais; a região algarvia, por assim dizer independente da primeira; todo o restante interior rarefeito, de economia
débil, comandado por uma série de centros dispersos com muito
pouca vitalidade. Mais em detalhe, na região do litoral-norte, a
única que na verdadeira acepção da palavra pode ser apelidada
de metropolitana, observamos nitidamente neste cartodiagrama
as grandes concentrações do Porto e Lisboa, a primeira polarizando o noroeste até ao vale do Mondego, servida pelos portos
do Douro-Leixões e Aveiro, a segunda influindo directamente uma
vasta área que compreende Leiria, Tomar, Santarém e Setúbal,
servida pelos portos do Tejo e Sado. Em relação ao Algarve, a estatística do trânsito revela-nos uma formação linear coesa, com
uma plurallidade de centros comandados por Faro, desde Lagos-Portimão até Vila Real de Santo António. No restante território
do interior, observamos as formações dispersas em precárias condições de isolamento: Chaves-Vila Real-Lamego, Viseu, Guarda-Covilhã-Castelo Branco e, por fim, Portalegre, Évora e Beja,
comandando três sub-regiões alentejanas.
Se quisermos, porém, analisar neste cartodiagrama as relações recíprocas entre diversos centros, notamos por regra uma
sobreposição do trânsito geral ao local, sobretudo nas zonas mau»
congestionadas. Mas em alguns centros do interior, como Viseu,
Estremoz, Évora ou Beja, nota-se perfeitamente a convergência
das suas radiais, com trânsitos dependentes das populações servidas por cada uma delas, objectivando assim as zonas de influência imediata criadas por estas cidades.
Sob o ponto de vista das zonas de influência propriamente
ditas, teríamos agora de estudar à luz dos princípios de localização hierárquica atrás expostos, quais são os serviços prestados
exclusivamente a partir de Lisboa e Porto e como se apresentam
as fronteiras comuns das respectivas áreas de influência; quais
os realizados pelos centros do segundo grupo disseminado por
todo o território, a que correspondem consequentemente zonas
de influência equilibradas, mas cujos limites não foram ainda
considerados em conjunto; e, finalmente, as dos centros do ter592

Fig. 6. Trânsito rodoviário em Portugal Continental (1960)
J. A. E.
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ceiro grupo, subsidiário do anterior. Consideramos estas observações como um programa de estudo® ainda por realizar, que são
afinal indispensáveis ao conhecimento do nosso sistema urbano
e se encontram na base de qualquer actuação ordenada que queiramos praticar.
Para encerrar esta exposição, consideremos agora os centros
urbanos com mais de 10 000 habitantes, separados dos restantes
pelo recente censo de 1960 (fig. 7).
Se confrontarmos liminarmente esta nova lista com a dos
diagramas atrás apresentado®, vemo® que elas constituem conjuntos bastante diversos. Aparecem agora os principais dormitórios e satélites de Lisboa e Porto, anteriormente omissos, propositadamente destacados a itálico no quadro respectivo, alguns
dos quais são formações dispersas longe de constituírem centros
urbanos propriamente ditos; falta, por seu turno, uma extensa
série de cidades com história, mas com populações inferiores ao
novo limiar: Barcelos, Penafiel, Miranda, Pinhel, Tomar, Abrantes, Lagos, Silves, Tavira...
População e números de ordem dos centros urbanos
(1960)
Númerios de OrcLem
Distritos

Centros Urfoanos

População
Série Série
1960
1

0

Lisboa

Lisboa

Porto

Porto

Coimbra
Porto
Setúbal
Braga
Porto
Lisboa
Setúbal
Setúbal
Évora
Braga
Castelo Branco
Lisboa
Faro

Coimbra
Vila Nova de Gaia
Setúbal
Braga

Faro

Setúbal

Montijo

59 h

Matosinhos
Amadora
Almada
Barreiro

Évora
Guimarães
Covilhã
Moscavide

802 230
1 007 790
303 424
419 722
46 313
45 789
44 435
40 977
37 694
86 831
30 688
30 399
24144
23 229
23 091
22 065
18 909
17 751

REGIÕES
Metr. Int.

Alg.

1

1

1

2
3

2
3

4
5

4
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

!
6
7
8

9i

1
6
2
1

Números de Ordem
Distritos

Porto
Viseu
Santarém
Paro
Aveiro
Setúbal
Beja
Castelo Branco
Lisboa
Lisboa
V. do Castelo
Aveiro
Vila Real
Porto
Setúbal
Faro
Aveiro
Portalegre
Leiria
Porto
Portalegre

Centros Urbanos

População
1960

Póvoa de Varzim
Viseu
Santarém
Olhão
Aveiro
Cova da Piedade
Beja
Castelo Branco

17 696
16 961
16 449
16 017
16 011
15 720
15 702
14 838

Queluz
Algés

U70S
U517
14 371
13 503
13156
12 771

Viana do Castelo
Espinho
Chaves
Vila do Conde
Baixa da Banheira
Portimão
S. João da Madeira
Eivas
Peniche

12 525

12129
11921
11742
11357
11182
11017
10 861

Série Série
0

1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

10
11
12
13
14

34

Porto
Coimbra
Porto
Leiria
Vila Real

10 855

35
36
37
38
39
40

Ermesinde

10 827

41

Caldas da Rainha
Vila Real

10 635
10 263

42
43

Guarda
Bragança
Leiria

Guarda
Bragança
Leiria

Lisboa

Gondomar

Portalegre
Cascais
Valbom
Figueira da Foz

10 856

REGIÕES
Metr.

18
19
20
21
22
23
24

Alg.

7

3
8

2
9

4
5

15
13

17

Int.

10
11

6
12

3
13

7
14

8

25

26

15

27
28

ie
9

9 094
8 075
7 477

De qualquer forma, vejamos ao que nos conduz a representação gráfica dos elementos assim disponíveis. A série de elementos dada directamente pelo censo, permite-nos traçar o diagrama
representado a linha fina, designado por 0. Se, porém, considerarmos as formações de Lisboa e Porto englobando os respectivos
centros periféricos, obtemos a série 1, que nos parece dever ser
considerada como fundamental. De facto, Vila Nova de Gaia,
Matosinhos, Amadora, Almada, etc, nada têm que ver com Coim595
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bra, Setúbal, Braga, Évora e demais cidades com que aparecem
misturadas; aquelas são pertença das metrópoles em que se integram; estas sião centros independentes.
Mas a série 1 ainda pode ser desdobrada em três novas séries,
referentes às grandes regiões atrás citadas, ao comentarmos o
cartodiagrama do trânsito:
a região metropolitana, ou do litoral-norte, compreendendo os1 distritos de Viana do Castelo, Braga,
Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal; a dio
Algarve formada exclusivamente pelo distrito de Faro; a do interior, com os restantes distritos de Bragança, Vila Real, Viseu,
Guarda, Portalegre, Évora e Beja.
Se considerarmos a série 1, confrontando-a inclusivamente
com a anterior, de 1950, podemos imediatamente verificar várias
circunstâncias especiais. Em primeiro lugar, vemos que as macrooefalias de Lisboa e Porto progridem inexoravelmente, acompanhadas da correspondente rarefacção do restante território, embora na representação de ZIPF este fenómeno apareça atenuado.
O grupo das cidades secundárias aparece com uma nova disposição, em dois patamares nítidos, o primeiro constituído por Coimbra, Setúbal e Braga, o segundo por Évora, Guimarães e Covilhã;
só depois é que se seguem Faro, Póvoa de Varzim, Viseu, etc, etc.
Quanto a este conjunto das principais capitais de província,
reparemos que Coimbra, Setúbal e Braga pertencem à formação
do litoral-norte e mostram-se, consequentemente, muito mais robustas que Évora, Covilhã, Faro e Viseu, do interior e sul. Quanto
a Guimarães e Póvoa, só por terem apreciáveis desenvolvimentos
industriais e por serem satélites do Porto é que, apesar de não
exercerem funções administrativas importantes, estão entremetidas nesta posição.
Outro aspecto que continua a ser evidenciado é a ausência
de centros compreendddos entre os 200 000 e os 50 000 habitantes.

Se estas cidades que acabamos de citar estão ainda, de algum
modo, destacadas ãss restantes cidades mais pequenas do país,
a verdade é que estão muito afastadas da posição que a Lei de
ZIPF lhes atribuiria. O diagrama seria muito mais regular se, por
exemplo, Coimbra e Setúbal tivessem, respectivamente, uns 140 000
e 70 000 habitantes, em vez dos 46 000 e 44 00 que apresentavam.
Mas, supondo ser admissível entre nós uma evolução deste
tipo, qual poderá vir a ser a nossa terceira grande cidade? O mais
que pode ser dito objectivamente é que, ejn relação a 1950, Coimbra
ultrapassou a posição de Setúbal e, por seu turno, Évora foi desclassificada, pois apresenta um retrocesso alarmante, da ordem
dos 2500 habitantes. O desenvolvimento de Coimbra, a continuar,
equilibraria talvez melhor o conjunto dlo território que o de Setúbal, integrada já na formação congestionada de Lisboa, ou mesmo
que o faria o desenvolvimento de Braga, pertencente à região do
Porto. Embora numa posição secundária, Faro também se encon59?

tra em óptimas condições para aumentar a sua população e a sua
importância regional, longe de quaisquer interferências.
Analisando agora os diagramas das três regiões do Continente,
também eles nos evidenciam a posição muito subalterna do interior e do Algarve, em relação ao litoral-norte; aquelas regiões
só possuem muito poucas e pequenas cidades, algumas das quais
deveriam ser utilizadas como pólos de desenvolvimento regional.
No interior podemos tornar a ver a posição de Évora comprometida pela da Covilhã, muito mais proeminente no conjunto; Évora
é ainda de estrutura primária, esta nitidamente secundária.
A pequena diferença que se nota entre qualquer dos diagramas 1 e 0, em relação ao da região do litoral-norte, vem-nos confirmar a conhecida importância da beira-mar, desde Santa Luzia
até à Serra da Arrábida, no conjunto do nosso território continental 9. As grandes1 diferenças nas inclinações destes diagramas confirmam-nos ainda este ponto de vista.
Cremos ter realizado um primeiro esboço do estudo do nosso
sistema urbano, servindo-nos deste recente instrumento de análise.
Um trabalho deste tipo, com carácter definitivo, terá, porém, de
ser precedido, entre outras premissas, da escolha de elementos
estatísticos homogéneos, comparáveis de cidade para cidade e, no
conjunto, entre os diversos censos, o que implica, por seu turno,
o estudo prévio da evolução individual de todos os centros
urbanos
considerados, incluindo as suas expansões, e o das1 respectivas
zonas de influência em relação a diversas actividades tidas como
fundamentais.

9 Do autor, Aspectos de uma Política de Desenvolvimento Metropolitano.
Comunicação ao XXVI Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências. Porto, 1962, in Revista de Faculdade de Engenharia. Porto, Vol. XXVII
— 2, 1962; transcrito in Binário, Lisboa, 46, Julho 62; cap. 5 e 6.
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