
TEMPORALIDADE DA PAISAGEM

 Formação da aplanação litoral

 A área em estudo situa-se no sopé da arriba fóssil, sendo parte integrante da aplanação 
litoral correspondente  ao troço Norte do litoral Ocidental da península de Setubal.Este litoral 
caracteriza-se por ser  baixo, sendo a planície litoral formada pela praia, cordão dunar frontal, 
dunas Interiores e espaço inter-dunar limitados internamente por uma vertente costeira abrupta. 
Esta vertente da Trafaria até próximo da Lagoa de Albufeira é considerada uma arriba fóssil, por 
constituir um escarpado que não sofre acção erosiva directa do mar na actualidade. 

      Ao analisarmos os sedimentos que compõem a aplanação litoral compreendemos a sua 
origem como resultado de processos geomorfológicos distintos que concorreram para a sua 
formação . A identificação de areias pliocénicas aponta para que a fonte de sedimentos tenha sido 
a arriba, ao sofrer  erosão provocada pelo contacto directo com o mar ( este contacto é compro-
vado pelos ínúmeros vestígios fosseis encontrados na arriba). No entanto subsitem dúvidas, uma 
vez que no extremo Norte, a vertente é constítuida predominantemente por rochas margo-
carbonatadas. Desta forma os sedimentos encontrados na aplanação litoral terão que ter tido 
outra fonte.
 Uma das hípoteses sugeridas resulta de imaginarmos o litoral Ocidental da Península de 
Setúbal sem planície litoral, quando o mar exercia a sua acção directa sobre a actual arriba fóssil, 
podendo ter ocorrido as condições ideais para a constituíção de acumulações arenosas como 
restingas e cordões Litorais livres no que se pode definir como tendo sido uma costa de ilhas 
barreira ou de Lido. Essas condições seriam : plataforma continental próxima de declive suave, 
contendo um aporte de  sedimentos suficiente, que lhe eram fornecidos pelo Rio Tejo,a obliqu-
idade de ondulação em relação á costa, mar pouco profundo e fraca amplitude de marés.
 Entre a linha de costa e as restingas, ou os cordões litorais livres, ter-se-á individualizado  
uma laguna, que veio a perder a comunicação com o mar por colmatação de areias transportadas 
pela ondulação e/ ou overwash ( galgamento de sedimentos marinhos em alturas de tempestade). 
Pode ainda ter sido preenchida por sedimentos continentais trazidos pela água de escorrência ou 
provenientes da evolução sub-aerea da arriba. A selecção e mobilização das areias finas das 
praias ou das dunas pelo vento podera ter contribuido simultaneamente para a colmatação da 
laguna.
 A origem das condições para a configuração da aplanação Litoral tal como se apresenta 
actualmente parecem ter estado  relacionadas com acontecimentos ocorridos durante o século 
XVI na altura em que ocorreu o chamado “grande aterro”, ou seja, o período posterior a uma 
“pequena idade do gelo” que tera implicado a subida do nível do mar e consequente açoreamento 
das barras e entradas de mar ao longo das orlas costeiras, formando bancos de areia e areais na 
zona posterior ao depósito de vertentes da arriba. Por outro lado, o terremoto de 1755, terá provo-
cado um movimento geológico de elevação e estabilização da aplanção litoral  permitindo a 
ocupação e utilização de terrenos até então inexistentes – a orla costeira entre a Trafaria e a 
Lagoa de Albufeira.
 
Ocupação humana
 
 A presença nómada de pescadores.

 É a condição de instabilidade, provocada  pelos processos geomorfológicos em curso 
que determina uma ocupação relativamente recente da zona em estudo.Embora a Caparica e a 
Trafaria tenham sido um morgadio pertencente aos távoras desde 1448 (freguesia desde 1472), a 
área correspondente á plataforma litoral seria extremamente dinâmica, sendo continuamente 
invadida pelas águas, não convidando por este motivo á permanência e não tendo posse definida.
 As primeiras ocupações da aplanação litoral remetem para o século XV, altura em que 
grupos de pescadores provenientes da Ria de Aveiro e mais tarde do Algarve se instalavam provi-
soriamente sobre as areias, nos meses da Assafra ( Julho, Agosto e Setembro) em barracas de 
colmo que acabavam por incendiar quando regressavam aos seus lugares de proveniência.
 
 Para reter a essência longíncua deste território, teremos que imaginar um lugar mutante, 
continuamente invadido pelas mares, e que não era propriedade de niguem. Os homens retiravam 
os benefícios do mar, sacrificando o seu conforto em prol do sustento, realizando uma ocupação 
fugaz, com base em materiais leves, dos quais se desfaziam no final da sua aventura. Esta 
imagem remete para o termo paisagem nómada, no sentido de obrigar a uma ocupação intermi-
tente e flexível à metamorfose do lugar em que se insere.Ao continuarmos a nossa viagem sobre 
este espaço fascinante teremos consciência de que esta força quase intangível habita ainda este 
lugar e  ameaça a nossa permanência.  É contudo neste zeitgeist , no presente e nos desafios que 
o futuro nos coloca  que poderemos reencontrar formas de pacto, sobrevivência e cooperação 
entre o homem e esta paisagem.
  
 A génese de ocupação assume assim um caracter intermitente e provisório, não 
havendo, seguramente, continuidade de um núcleo construído até ao século XVIII, altura em que 
surgem as primeiras descrições remetendo para um espaço dominado pelo pantano, pinhal e 
dunas.Alí se iniciou lentamente uma fixação definitiva dos mestres de campanha e das suas 
familias.(1770) 

PRAIA

CORDÃO DUNAR
FRONTAL

DUNAS INTERIORES

APLANAÇÃO LITORAL
ARRIBA
FOSSIL

PLATAFORMA
LITORAL

    
     A2

figura.13 Caracterização geomorfológica-unidades de paisagem na Costa da Caparica (corte)

figura.14 Simulação em planta.Acção directa do mar sobre a arriba figura.15 Simulação em planta.Formação de costa de ilhas barreira ou de lido figura.16 Simulação em planta.individualização de laguna

figura.17 Simulação fotográfica.Acção directa do mar sobre a arriba figura.18 Simulação fotográfica. Formação de costa de ilhas barreira ou de lido figura.19 Simulação fotográfica Formação de costa de ilhas barreira ou de lido

figura.20 Consolidação da Aplanação Litoral,1815

figura.21 Pescadores da Costa da Caparica transportando as redes figura.22 As barracas primitivas de pescadores da Costa da Caparica-Trafaria


