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As Casas Regionais em Lisboa  
Movimentos Associativos de Expressão Regional 

Permitam-me que comece esta minha curta intervenção com uma confissão. Ao ser 
convidada pela Camara Municipal de Lisboa pelo Senhor Vereador Dr. Pedro Feist, a 
quem dirijo o meu sincero agradecimento – foi tão grande o meu entusiasmo que 
imediatamente acedi ao convite sem ao menos avaliar correctamente a magnitude 
da tarefa que me era proposta. De facto, sendo eu uma nortenha em Lisboa, 
participar neste 1º Forúm de Casas Regionais do Conselho de Lisboa para além da 
enorme honra que para mim representa é, também, um dever. Saber se estarei ou 
não à altura do cumprimento deste dever é um juízo que deixo à vossa 
consideração, não sem antes apelar a alguma bonomia. 

O meu conhecimento das Casas Regionais, enquanto movimentos associativos de 
expressão regional, era até há bem pouco tempo aquele que nos é dado pela 
imprensa, sobretudo pela imprensa regional. Não é, pois, com um conhecimento 
aprofundado desta realidade sociológica, política e afectiva que as Casas Regionais 
encarnam que eu aqui estou. Na verdade, eu estou aqui mais para aprender 
convosco do que para vos propor qualquer abordagem inovadora ou conceito novo. 
Assim, limitada que estou por défice de conhecimento da realidade concreta das 
Casas Regionais gostaria de vos propor uma reflexão em torno do conceito de 
“sociedade civil” e das suas instituições peculiares de que as Casas Regionais são 
uma parte. 

Este modelo específico de associativismo regional tem, em minha opinião, de ser 
visto á luz de um contexto mais vasto que são as instituições ou organizações da 
sociedade civil. Falarmos de associativismo regional no século XXI só faz sentido 
quando visto como uma das manifestações da sociedade civil, ou seja, como uma 
expressão da sociedade civil organizada.  
 
A primeira nota que quero realçar é precisamente o facto de Casas Regionais terem 
uma estrutura organizacional própria que ultrapassa a existência dos seus próprios 
membros e que as faz surgirem perante nós como verdadeiras instituições de 
caracter duradouro, que sobrevirão a gerações sucessivas de membros e associados. 
Pode parecer despicienda esta minha insistência no caracter formal ou institucional 
das Casas Regionais, mas se tivermos em conta que os valores éticos, morais, 
sociais, económicos, políticos apenas se afirmam e prosperam em contextos 
organizacionais, ou seja, dentro de instituições, tudo ficará mais claro. 
 
De facto, as Casas Regionais, são antes do mais comunidades de valores, 
comunidades éticas, que expressam nas suas actividades e práticas quotidianas um 
modo de viver típico de uma região e, ou comunidade diferente daquela onde 
surgem. Neste sentido, as Casas Regionais trazem a Lisboa o modo de ser, de sentir, 
de amar, de viver e de morrer de cada uma das Regiões que representam. O que 
elas representam é uma manifestação de um modo de vida de um determinado local 
num novo local. O que elas expressam é a necessidade profunda que todo o ser 
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humano tem de pertencer a algum lado, de ter uma terra, um local para onde 
regressar, uma família. No século XXI, não obstante a rapidez das comunicações, a 
facilidade nos meios de transporte e a aparente correria das nossas vidas, quando 
ficamos sós, por um momento que seja, quando nos perguntamos quem realmente 
somos, há sempre um local, uma terra, um lugar de origem que aflora a nossa 
mente. As Casas Regionais trazem para a grande cidade, para o espaço em que se 
concentram grandes massas populacionais das mais diversas origens, esse pedaço 
da terra de cada um, que é também e sobretudo um pedaço da sua própria memória 
mais intima. 
 
Julgo que não andarei muito longe da verdade se afirmar, que basta às Casas 
Regionais assegurarem esse laço afectivo essencial e humano para garantirem a sua 
perpetuação no tempo. Através destas associações perpetuam-se as relações dos 
indivíduos com os locais, as suas terras de origem; criam-se laços de solidariedade e 
de cooperação que têm as suas raizes na partilha de uma identidade sócio-cultural e 
geográfica e são os afectos que governam estas relações. 
 
A questão dos afectos e da identidade sócio-cultural levam-nos a uma outra 
reflexão: afinal em que espaço social se situam estas instituições? 
 
Hegel foi o primeiro pensador a usar o conceito de sociedade civil com um sentido 
aproximado daquele que hoje lhe atribuímos. Para Hegel a “sociedade civil” era um 
estágio no relacionamento dialético entre, por um lado, a micro-comunidade da 
Família e, por outro, a macro-comunidade Estado. Basicamente, a sociedade civil 
seria composta por todo aquele conjunto de instituições que já não são família, mas 
também não são Estado. A utilização deste conceito de “sociedade civil” tem 
consequências políticas obvias e abunda a literatura em que são abordados os elos 
ou relações entre a sociedade civil e a democracia. Esta preocupação encontramo-la 
já nos primeiros escritos liberais de Tocqueville mas é com os teóricos do Século XX 
– Gabriel Almond e Sidney Verba – que se procura identificar claramente o papel 
vital da sociedade civil numa sociedade democrática. 
 
É com estes autores que se fala, pela primeira vez, do elemento político das 
organizações da sociedade civil e da sua importância para uma cidadania mais 
consciente, melhor informada, que faz melhores escolhas eleitorais, que participa da 
discussão política e assegura, por essa via, que Governo seja mais responsável.  
 
Ao referir a importância deste elemento político neste tipo de organizações gostaria 
de fazer uma especial referência aquela que pode ser, também, uma das funções 
das Casas Regionais e de outras associações regionais, como catalisadores do 
debate em torno das questões que mobilizam e preocupam as suas regiões e que 
tantas vezes estão longe dos centros de decisão centralizada. A partir do capital 
moral que acumularam ao longo de anos de actividade e da sua inegável 
representatividade de um modo de ser com uma identidade própria, estas 
instituições gozam de uma inequívoca legitimidade de intervenção no debate 
político.  
Mas não é apenas na sua vertente de “intervenção política ou pública” que estas 
instituições afirmam a sua importância no contexto de sociedades democráticas. 
Como tem sido referido por Robert Putnam, mesmo na sua vertente não-política 
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estas organizações da sociedade civil são vitais para a democracia. Isto é assim 
porque estas organizações constroem capital social, confiança e valores 
compartilhados, os quais são transferidos para a esfera política e ajudam a manter a 
sociedade junta, facilitando uma compreensão da interconectividade da sociedade e 
dos interesses dentro dela. 
 
Esta construção do capital social, que para Putnam mais não é do que um feixe de 
relações significativas entre pessoas, moldadas por um quadro de valores e 
objectivos partilhados, conduz-me a uma outra reflexão que gostaria de partilhar 
convosco e que se prende directamente com as funções que estas organizações 
podem desempenhar. A enorme diversidade de organizações que integram a 
sociedade civil permitem-nos identificar um conjunto vasto de funções sociais 
desempenhadas por cada uma delas. Gostaria de centrar a minha reflexão em torno 
das associações regionais, aquelas que são o motivo desta nossa reunião, e nelas eu 
encontro duas funções principais e, pelo menos, uma secundária. 
 
As funções principais parecem-me obvias: trata-se da função de integração e da 
função de identificação. As Casas Regionais tem uma vertente de enquadramento da 
existência privada dos seus membros ou associados, funcionam muitas vezes como 
verdadeiras famílias e não raro ouvimos referência do tipo “são a minha segunda 
família”. Esta função é de vital importância para a socialização dos indivíduos e tanto 
mais necessária quanto mais se vão estreitando os laços familiares tradicionais, que 
passaram da família alargada para a família nuclear. Isto é tanto mais importante 
quanto o afastamento desta família alargada é uma realidade não apenas afectiva e 
sociológica mas, também, geográfica. Há uma família que ficou na região de origem 
e na cidade vamos “construir” novos laços, muitas vezes idênticos aos laços 
familiares, com os patrícios que, tal como nós, também estão separados das suas 
famílias. Outra nota que me parece importante realçar é o facto de esta “função de 
integração” ter um caracter inter-geracional e, por essa via, ser também um 
importante factor de estabilização e pacificação das relações sociais. 
 
A outra função primária que atribuo a estas organizações é a “função de 
identificação”. Pela identificação conseguem-se formas mais elaboradas de 
integração social que ultrapassam em larga medida os laços criados pelos afectos e 
radicam na cultura, nos valores, nos modos de expressão e comunicação próprios. 
As Casas Regionais são inequivocamente veículos de forma de expressão própria, de 
uma cultura própria, de um modo de ser e de estar próprio. Cada uma destas 
organizações é o repositório de uma tradição própria que tem a sua fonte numa 
identidade cultural, social, económica, geográfica e ética própria. É com este 
complexo de valores, com este património ético comum que os membros e/ou 
associados se identificam e em torno do qual se mobilizam. Mas é também este 
património próprio e distinto de tantos outros que permite a afirmação da 
singularidade e da identidade de cada uma das destas organizações. Não são os 
seus membros ou seus dirigentes que as fazem diferentes, são os seus valores, a 
sua cultura, a sua identidade própria. É esta singularidade que permite a sua 
afirmação e a sua subsistência para lá do que é breve e efémero.  
Permitam-me salientar que é pela afirmação desta singularidade, que tantas vezes 
se expressa em pequenas coisas, naqueles pequenos nadas, que estas organizações 
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podem afirmar-se e devem afirmar-se neste Século XXI que é, sem dúvida, o século 
do singular.  
 
A função secundária que me parece relevante realçar é sem dúvida a função política 
que estas organizações podem assumir na defesa de interesses e promoção do 
diálogo em torno de temáticas de relevo para a vida das regiões que representam. 
Como já referimos isto prende-se directamente com o exercício da cidadania e com 
o aprofundamento da democracia. 
 
Sempre que se fala de “sociedade civil” vem à colação o tema da globalização e falar 
de associativismo regional no século XXI sem falar de globalização pareceria, no 
mínimo, estranho.  

As Casas Regionais e outras formas de associação regional não integram aquilo que 
denominamos de organizações da sociedade civil global. Como todos sabemos trata-
se de grandes organizações que operam à escala global para defender interesses 
que não obstante a sua expressão local têm efeitos globais, como é o caso das 
questões ambientais. Um aspecto curioso destas organizações é que frequentemente 
são elas que mais se opõem ao movimento da globalização, que organizam marchas 
e protestos durante as Assembleias do G8, mas são também elas que melhor uso 
fazem dos benefícios proporcionados pela globalização, nomeadamente as 
facilidades tecnológicas e de comunicação. 
 
Não obstante a sua posição singular neste mundo globalizado, as nossas 
organizações regionais, pequenas, quantas vezes com recursos escassos e 
dificuldades de toda a ordem não podem esquecer que estão a actuar num espaço 
globalizado e que devem estar atentas às facilidades e às dificuldades 
proporcionadas  por este novo mundo. 

Um dos fenómenos que tem sido identificado como uma característica da 
globalização, sobretudo da globalização da comunicação, é o facto de a par com a 
massificação e globalização de conceitos e de produtos estar a verificar-se um 
fenómeno de contrário de busca pelo original, pelo singular, pelo que é de facto 
único e com um caracter próprio. Esta tendência exprime-se nesta frase “small is 
beautiful”.  

Parece-me pois que na exploração das potencialidades de singularidade, de 
originalidade e divulgação de tradições, usos, costumes, espaços e culturas com 
uma identidade própria há um enorme campo de actuação para as nossas 
organizações. Depois, há que saber estar no espaço global e esse espaço é, sem 
dúvida, o espaço da comunicação, a internet,  os blogs, os meios de comunicação 
tradicionais, como os jornais, imprensa escrita, rádios, etc.  
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