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 O conjunto de acções desenvolvidas simultaneamente pelas comunidades e poderes 
estatais nos últimos séculos permitiram uma fixação permanente do povoamento, contribuindo 
para a configuração de território que hoje podemos observar.Desta forma constituiram-se 
entidades como os Serviços Florestais que surgem  através da criação do regime florestal por 
volta de 1850 e se instalam na Caparica a partir dos anos 30 do século XX, e ainda dos serviços 
agrários (Junta de Colonização Interna, e mais recentemente Zona Agrária dos Concelhos de 
Almada e Seixal). Estas  entidades, procuraram promover a conquista e manutenção de area 
costeira através da salvaguarda de áreas florestadas mas também promover a agricultura local .

 A diverisficação de usos. O espaço sub-urbano, o turismo e os fenómenos de ilegalidade

 A uma certa lentidão  que marca o povoamento da costa até aos anos 30 sucede a veloci-
dade de um mundo em ebulição.É a localização estratégica deste lugar próximo do principal 
centro político, económico e urbano do país, Lisboa que irá desempenhar  uma papel decisivo na 
sua transformação recente e avassaladora,  alterando os paradigmas que outrora teriam marcado 
o seu desenvolvimento.
  A partir do início dos anos 30 acentuam-se os fluxos migratórios oriundos do Alentejo e 
Algarve para a região de Almada e terras da Costa, motivados pelos preços baixos de habitação, 
pela próximidade de Lisboa e, também,  pelo próprio desenvolvimento económico e industrial da 
região.É neste momento que se inícia a pressão urbanística dando origem à especulação 
económica e à expansão urbana bem como ao desenvolvimento de uma rede de transporte de 
bens, pessoas e mercadorias destinada a responder a este fluxo súbito.
 A inauguração da actual Ponte 25 de Abril em 1966, construida de forma a facilitar a 
comunicação entre ambas as margens do rio Tejo, acabou por se afirmar um projecto âncora no 
processos de desenvolvimento do concelho de Almada e das terras da Costa que se transforma-
ram em constelação sub-urbana de Lisboa atraindo movimentos migratorios recentes, em busca 
de emprego e habitação. Paralelamente permitiu que os agricultores escoassem de forma mais 
eficaz os seus produtos para a cidade, tornando-se num dos seus principais abastecedores, a par 
com a região de Loures, ocupando ainda hoje uma posição de relêvo na distribuição de produtos 
hortículas para a capital.
 É no entanto a pressão urbana motivada pela actividade económica da região e o desen-
volvimento de redes de transporte que se sobrepõe ao tema da actividade agrícola e mesmo da 
actividade piscatória, uma vez que as infra-estruturas construídas são realizadas á custa de 
terrenos produtivos e de locais de trabalho e habitação dos pescadores. 
 Paralelamente a este progressivo desenvolvimento de uma mancha dormitório sobre o 
território  ocorre outro processo de particular relevancia: o desenvolvimento do turismo balnear na 
região, que se inícia de forma incipiente mas que acabara por intensificar a pressão urbana e a 
especulação económica, contribuindo para a subversão das  lógicas de ocupação iníciais de uma 
faixa litoral que, como veremos, se afirma ainda hoje, do ponto de vista das dinâmicas geomor-
fológicas, extremamente instável.
 
 «Tendo sido decretada “estância de turismo” em 1925, a Costa de Caparica rapidamente 
se transformou num dos mais importantes lugares de veraneio da região de Lisboa. As suas 
condições climáticas, supostamente benéficas para a saúde, óptimas para repousos e curas, 
chamaram progressivamente indivíduos e grupos oriundos de Lisboa e outros pontos do país.As 
décadas seguintes assistiram a um desenvolvimento nem sempre ordenado da oferta turística 
local, que passou de receber sazonalmente algumas famílias lisboetas e doentes em busca de 
cura e repouso a receber dezenas de milhares de visitantes anuais, como se verifica hoje. 
Naqueles primeiros tempos, agricultores e pescadores alugavam durante o verão as suas próprias 
casas a determinadas famílias, chegando a dormir ao relento, debaixo dos barcos de pesca ou em 
quartos emprestados»(Blanes,2003)

  É interessante reflectir também sobre a posse de terreno, sobre como se estruturou  a 
passagem de áreas agricolas e florestadas a áreas urbanizáveis e tambem como se desenvolv-
eram ocupações ilegais nas Terras da Costa.Sabemos que a área habitável da costa da Caparica 
pertenceu desde o século XV a um morgadio da família dos Távoras. A área costeira seria nessa 
altura desabitada, estando sobre a gestão do Reino Português.É por este motivo que D.Joao V, 
preocupado com o avanço do mar manda florestar a área conhecida hoje como a Mata dos 
Medos.
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figura.28 Evolução do espaço urbano

figura.29 Construção da ponte 25 de Abri,1965

figura.30 Praia da Costa, Costa da Caparica, 1946

figura.31 Coexistencia actual entre espaço edificado e epaço produtivo


