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Capa 

Figura 1 | Porto de abrigo, Ilha da Culatra 
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Um Mago que se preze sabe tirar coelhos de uma cartola, ou uma dúzia 

 de lencinhos de seda da ponta dos dedos.  

Mas abrir e fechar oceanos, ou formar cadeias montanhosas,… 

já exige outras competências. 

 

Tapadinhas, 2009, prefácio 
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Resumo 

Desde as primeiras ocupações do Algarve que a proximidade da orla costeira se tornou matriz da 

economia regional. Quer fosse através dos portos mercantis, da pesca ou da indústria conserveira, as 

profissões ligadas ao mar tinham um lugar cimeiro nas comunidades costeiras. Em meados do século XIX 

uma pequena comunidade piscatória intitulada de Pioneiros, migrou da cidade de Olhão, no sotavento 

algarvio, para as lagunas dunares da Ria Formosa, parte integrante da reserva natural desta ria, formando 

aí pequenos aglomerados habitacionais de génese espontânea que foram crescendo e criando raízes. 

Estas ilhas tornaram-se então lugares pitorescos, de identidade muito própria, que relacionavam este 

território específico com aqueles que viviam daquilo que esse território lhes proporcionava.  

Numa distribuição populacional que caminha, cada vez mais, para a desertificação dos pequenos 

aglomerados urbanos em prol das grandes cidades e com a decadência da economia de pesca, que em 

tempos marcou o litoral português hoje reduzido ao culto balnear, restam poucas populações fortemente 

ligada às lides da ria, sendo importante a sua protecção.  

Focando-se no núcleo piscatório da Culatra, esta tese pretende reflectir sobre a legitimidade da 

ocupação humana das paisagens protegidas na costa portuguesa e qual o papel da arquitectura na solução 

deste choque. Quer-se explorar possíveis soluções para o conflito de interesses entre a preservação de 

uma paisagem natural, que deveria em tese ser despovoada, e a conservação de uma comunidade 

específica que aí sempre habitou e cujo território marca e define a própria essência. Mas, acima de tudo, 

tenta-se adicionar algo de novo à discussão actual sobre o estado da orla costeira em Portugal e de 

possíveis estratégias para permitir a desdensificação digna dos pequenos aglomerados urbanos sem que 

daí resultem quer cidades fantasmas, quer núcleos desqualificados. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Duna | Paisagem | Memória | Identidade colectiva | Desdensificação 
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Abstract 

Ever since Algarve’s first occupation, the proximity with the shoreline became pillar of the 

regional economy. Whether it was through the commercial ports, or through fishing and canning industry, 

the professions related to the sea had a special importance in the coastal communities. In the mid-

nineteenth century a small fishing communal called Pioneers migrated from the city of Olhão, in the 

eastern Algarve, to the dune lagoons of Ria Formosa, an integral part of its natural reserve, there forming 

small housing clusters of spontaneous origin that started growing and taking roots. These islands have 

now become charming places, with a very own identity, that linked a specific territory with those who 

lived from what this territory gave them. 

In a urban distribution reality that increasingly points to the desertification of small urban areas 

in favor of big cities, and with the decline of the fishing economy that once marked the Portuguese coast 

that’s now reduced to the tourism culture, there are few populations strongly connected to the labors of 

the estuary, and those are of important protection. 

Focusing on the fishing core of Culatra, this thesis wishes to reflect upon the legitimacy of human 

occupation of protected landscapes in the portuguese coast, and the role of architecture in solving this 

problem. We want to explore possible solutions for the conflict of interest between the preservation of a 

natural landscape that should in theory be uninhabited and the conservation of a specific community that 

always lived here and whose territory marks and defines its very essence. But above all, we try to add 

something new to the current discussion on the conditions of the coastline in Portugal and propose 

possible strategies to allow the dignified contraction of small urban areas without transforming them 

either in ghost towns or disqualified cores. 

 

KEY WORDS 

Dune | Landscape | Memory | Collective Identity | Disdensification 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 

 
 

 
 

VIII  | Janeiro 2015 | Ana Eugénia Caldeira   



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  IX 

Agradecimentos 

Embora não deseje alongar-me em agradecimentos, há certas pessoas que não posso deixar de 

mencionar, pois sem elas este trabalho não teria sido possível. 

 

Primeiro gostaria de agradecer aos meus amigos, às Guias da Região de Faro e à Associação 

Tunante ArquitecTuna, pelos momentos de distração que me proporcionaram durante este trabalho, e 

pela sempre sincera compreensão e amizade ao longo dos meus súbitos isolamentos. 

De seguida aos professores que, tanto nesta fase final, como ao longo do meu percurso 

académico, de boa vontade me auxiliaram. Ao professor Paulo Almeida, sempre divertido e risonho mas 

assertivo nas críticas, que me ensinou a trabalhar com gosto e boa disposição em todas as circunstâncias. 

Ao Professor José Cabido, calmo e extremamente incisivo, que me aguçou o sentido crítico e assim me 

ensinou a duvidar do que considero certo e me obrigou a responder a perguntas difíceis. E ao professor 

Carlos Lameiro, essa figura incontornável do meu percurso académico, professor da cadeira de projecto 

durante dois anos, anos cujos ensinamentos moldaram a minha maneira de projectar e, principalmente, 

pensar arquitectura. A sua paixão pela arquitectura e pelo ensino e o rigor, exigência e justiça com que 

trata os alunos são para mim exemplo a seguir pela minha vida fora. 

Aos meus colegas, as pessoas com quem mais convivi durante estes anos, que acompanharam 

todo o percurso que fiz, e cujos nomes são demasiados para mencionar individualmente. Sem a sua 

companhia este curso teria sido muito mais sombrio. Não posso aqui deixar de mencionar o companheiro 

de trabalhos de grupo e gargalhadas, Miguel Mendes, cuja ajuda e amizade não dispensava por nada; e a 

brilhante Mariana Brás, amiga incansável das boas e más horas, cujo trabalho tive a sorte de acompanhar 

em paralelo, o que me fez respeitá-la não só como pessoa, mas como a profissional de qualidade que já 

mostrou ser. 

À minha família, pilar fundamental de apoio, em especial aos meus avós pelo amor incondicional 

e pelo orgulho que demonstram a cada pequeno passo meu, e aos meus pais, pelas palavras da razão nos 

momentos de desespero e pela oportunidade que me deram de prosseguir estudos nesta área, gesto para 

o qual não consigo encontrar palavras para expressar a gratidão que sinto. 

E por fim, a uma pessoa que foi simultaneamente amigo, professor, colega e família. Um especial 

agradecimento ao meu irmão, Manuel Caldeira, aluno de arquitectura, sempre um exemplo de dedicação 

e ética de trabalho. É para mim um grande orgulho partilhar com ele as pequenas vitórias da vida, e esta 

é mais uma. 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 

 
 

 
 

X  | Janeiro 2015 | Ana Eugénia Caldeira   



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  XI 

Índice Geral 

Resumo ....................................................................................................................................................... V 

Abstract .................................................................................................................................................... VII 

Agradecimentos ......................................................................................................................................... IX 

Índice Geral ................................................................................................................................................ XI 

Índice de Figuras ...................................................................................................................................... XIII 

Lista de Abreviaturas ................................................................................................................................ XV 

CAPÍTULO 1  |  INTRODUÇÃO – UMA PAIXÃO ANTIGA ........................................................................... 1 

TEMA ........................................................................................................................................................ 1 

OBJECTIVOS .............................................................................................................................................. 3 

ESTADO DOS CONHECIMENTOS ............................................................................................................... 4 

Influência humana na paisagem.......................................................................................................... 4 

Desertificação e Despovoamento ........................................................................................................ 7 

Memória, Mar e Identidade ................................................................................................................. 9 

METODOLOGIA ...................................................................................................................................... 11 

Fase 1  |  Investigação ....................................................................................................................... 11 

Fase 2  | Projecto Urbano .................................................................................................................. 12 

Fase 3  |  Projecto de Arquitectura .................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 2  |  PROBLEMA - UM LITORAL DESREGRADO ..................................................................... 13 

DENSIFICAÇÃO DA COSTA ...................................................................................................................... 13 

De terra de pescadores ao paraíso turístico ...................................................................................... 14 

RESPOSTA INSTITUCIONAL ..................................................................................................................... 16 

Novos instrumentos de gestão territorial .......................................................................................... 16 

Um problema continental .................................................................................................................. 17 

RIA FORMOSA ........................................................................................................................................ 18 

Caracterização e importância ............................................................................................................ 20 

Ilhas barreira ...................................................................................................................................... 20 

Impacto ambiental da ocupação humana ......................................................................................... 22 

O caso da Ilha de Faro ....................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO 3  |  ENQUADRAMENTO – UMA ILHA HABITADA ................................................................ 27 

AS ORIGENS DA CULATRA ....................................................................................................................... 27 

Génese clandestina e evolução histórica ........................................................................................... 27 

CARACTERIZAÇÃO ACTUAL ..................................................................................................................... 31 

Análise urbana ................................................................................................................................... 33 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 

 
 

 
 

XII  | Janeiro 2015 | Ana Eugénia Caldeira   

Arquétipo da casa da culatra ............................................................................................................. 34 

UM FUTURO INCERTO ............................................................................................................................ 36 

Medidas previstas pela SPLRF ............................................................................................................ 36 

Sistema Dunar .................................................................................................................................... 37 

Alterações Climáticas ......................................................................................................................... 39 

CAPÍTULO 4 | PROPOSTA – UM PROJECTO DIFERENTE ........................................................................ 41 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO ............................................................................................................. 41 

Reestruturação urbanística e política ................................................................................................ 41 

Núcleo da Culatra - Desdensificação qualificada ............................................................................... 42 

Duna – estratégias de recuperação ................................................................................................... 44 

MEMÓRIA DESCRITIVA ........................................................................................................................... 46 

Ilha da Culatra ................................................................................................................................... 46 

Núcleo da Culatra .............................................................................................................................. 48 

Praça da nossa Senhora dos Navegantes .......................................................................................... 52 

Praça 19 de Julho ............................................................................................................................... 54 

Praça dos Amigos da Culatra ............................................................................................................. 56 

Habitações Unifamiliares ................................................................................................................... 58 

CAPÍTULO 5 | CONCLUSÃO – UM DESAFIO LANÇADO .......................................................................... 61 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 63 

 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  XIII 

Índice de Figuras 

FIGURA 1 | PORTO DE ABRIGO, ILHA DA CULATRA, FARO, 2014, FOTOGRAFIA DA ILHA DA CULATRA RETIRADA DE 

ALGARVEPRESSDIÁRIO.WORDPRESS.PT ....................................................................................................... II 

FIGURA 2 | LOCALIZAÇÃO DA RIA FORMOSA E DA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA 

ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................................ 19 

FIGURA 3 | PROCESSO DE FORMAÇÃO DA DUNA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO PARA O CORRENTE 

TRABALHO .................................................................................................................................. 21 

FIGURA 4 | COMPOSIÇÃO DA DUNA, COM FAUNA E FLORA LOCAL, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO 

PARA O CORRENTE TRABALHO .............................................................................................................. 22 

FIGURA 5 | PRAIA DE FARO, PENÍNSULA DO ANCÃO, FARO, 2014,FOTOGRAFIA DA ILHA DE FARO RETIRADA DE 

POLISLITORALRIAFORMOSA.PT ............................................................................................................. 23 

FIGURA 6 | ILHA DA CULATRA E OS SEUS TRÊS AGLOMERADOS, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO PARA 

O CORRENTE TRABALHO .................................................................................................................... 27 

FIGURA 7 | EVOLUÇÃO DA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO PARA O CORRENTE 

TRABALHO .................................................................................................................................. 30 

FIGURA 8 | ESTADO ACTUAL ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO PARA O CORRENTE 

TRABALHO COM UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA PRÓPRIA E APLICAÇÃO GOOGLE MAPS ................................................. 31 

FIGURA 9 | ANÁLISE DE SERVIÇOS E FLUXOS NA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO 

PARA O CORRENTE TRABALHO .............................................................................................................. 33 

FIGURA 10 | ARQUÉTIPO DA CASA TRADICIONAL DA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, FOTOGRAFIA 

TIRADA PARA O CORRENTE TRABALHO ...................................................................................................... 35 

FIGURA 11 | ESQUEMAS DE EXPANSÃO URBANA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO PARA O CORRENTE 

TRABALHO .................................................................................................................................. 43 

FIGURA 12 | LIGAÇÕES PROPOSTAS NA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO PARA O 

CORRENTE TRABALHO ...................................................................................................................... 47 

FIGURA 13 | ZONAS PARA DESDENSIFICAÇÃO DA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA ELABORADO 

PARA O CORRENTE TRABALHO .............................................................................................................. 48 

FIGURA 14 | PROPOSTA DE DESDENSIFICAÇÃO DA ILHA DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, ESQUEMA 

ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................................ 49 

FIGURA 15 | ESQUEMA DA INTERVENÇÃO URBANA NO NÚCLEO ESTÁVEL DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, 

ESQUEMA ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ..................................................................................... 50 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 

 
 

 
 

XIV  | Janeiro 2015 | Ana Eugénia Caldeira   

FIGURA 16 | PLANTA DA INTERVENÇÃO URBANA NO NÚCLEO DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, PLANTA 

ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................................ 51 

FIGURA 17 | PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, LISBOA, 2015, CALDEIRA, 

ANA, PLANTA ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................. 53 

FIGURA 18 | PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA 19 DE JULHO, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, PLANTA ELABORADO PARA 

O CORRENTE TRABALHO .................................................................................................................... 55 

FIGURA 19 | PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS AMIGOS DA CULATRA, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, PLANTA 

ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................................ 57 

FIGURA 20 | PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO QUARTEIRÃO DE HABITAÇÕES UNIFAMILIARES,LISBOA, 2015, CALDEIRA, 

ANA, PLANTA ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................. 59 

FIGURA 21 | PLANTA DAS DE HABITAÇÕES UNIFAMILIARES – PISO TÉRREO, LISBOA, 2015, CALDEIRA, ANA, PLANTA 

ELABORADO PARA O CORRENTE TRABALHO ................................................................................................ 60 

 

  



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  XV 

Lista de Abreviaturas 

AAVV | AUTORES VÁRIOS 

APA | AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

BTVC | BRITISH TRUST FOR CONSERVATION VOLUNTEERS 

CMF | CÂMARA MUNICIPAL DE FARO 

DNPPF | DREF NATIONAL PLANNING POLICY FRAMEWORK 

DPM | DOMÍNIO MARÍTIMO PÚBLICO 

DREALG | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO DO ALGARVE 

EEA | EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

UE | UNIÃO EUROPEIA 

FA-UL | FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

GIZC | GESTÃO INTEGRADA DAS ZONAS COSTEIRAS 

ICNF |INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS 

INE | INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

PDM | PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

PIR | PLANO DE INTERVENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO/RENATURALIZAÇÃO 

POOC | PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA 

POPN | PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL  

PP | PLANO DE PORMENOR 

PREAA | PROGRAMA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO AMBIENTE PELA ARTE 

PROT ALGARVE | PLANO REGIONAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – ALGARVE 

RCM | RESOLUÇÃO DO CONCELHO DE MINISTROS 

RH | REGIÃO HIDROGRÁFICA 

RNRF | RESERVA NATURAL DA RIA FORMOSA 

SecCTM | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA MARINHA 

SPLRF | SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA 

UALG | UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

UOPG | UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

IPTM | INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS 

DGT | DIRECÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO 

 

 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 

 
 

 
 

II  | Janeiro 2015 | Ana Eugénia Caldeira   

 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  1 

Capítulo 1  |  INTRODUÇÃO – Uma paixão antiga 

TEMA 

O tema deste trabalho final de mestrado é estranhamente abrangente e genérico: Viver da Ria, 

Requalificação da Ilha da Culatra. Não nos diz nada sobre de que tratará o trabalho a não ser a sua 

localização - a Ilha da Culatra. Ao investigar esta pequena porção de areia, entre a laguna da Ria Formosa 

e o oceano Atlântico, muitos me perguntaram porquê a escolha de um terreno tão ermo, tão 

contraditório, sofredor de problemas actuais, mas constantemente varridos para debaixo do tapete. Acho 

necessário explicar aqui o porquê desta escolha, porque é um tema que me é tão querido e intrínseco 

que influencia directamente a relação que desenvolvi com a investigação e, posteriormente, com o 

projecto. 

Quando estava no 12º ano de escolaridade, na Escola Secundária Tomás Cabreira em Faro, tive 

a sorte de participar no projecto da responsabilidade da DREAlg, Programa Regional de Educação 

Ambiental pela Arte (PREAA). Nascendo da relação própria que o Algarve tem com a sua costa e com a 

necessidade de sensibilizar as gerações mais jovens, vozes do futuro, para a importância da salvaguarda 

da nossa costa dunar, foi sugerido a várias escolas secundárias que, nas áreas curriculares de Ciências e 

Artes Visuais, participassem na concepção de um livro feito por e para jovens sobre o funcionamento da 

costa algarvia, intitulado Contos do Mago – narrativas e percursos geológicos. Assim, a minha turma teve 

a oportunidade de participar na ilustração do conto A dança da Duna Luna da praia de Faro, que falava 

sobre a adorável personagem Duna Luna, duna da península do Ancão, que infelizmente, devido a 

construções indevidas por parte do Homem, não conseguia mexer-se convenientemente e proteger a Ria 

Formosa. Este projecto foi acompanhado por formações e debates sobre diversos temas correlacionados, 

e contaram com o apoio de várias entidades, como a Universidade do Algarve, o Parque Natural da Ria 

Formosa e o Centro de Ciência Viva do Algarve entre outros, e eu comecei a interessar-me pelo assunto. 

Nesse momento próprio da idade em que os projectos nos moldam a visão e o sentimento, 

depressa vi crescer em mim um amor muito próprio àquela zona onde sempre morei, mas que até aí mal 

conhecia. Comecei a interessar-me pelo seu ecossistema, pelo funcionamento das dunas, e 

principalmente pelas diferentes populações que aqui habitavam. Logo surgiu o interesse por urbanismo 

e arquitectura: apercebi-me que se podia olhar para uma região como um todo, perceber os problemas 

endémicos à zona e as linhas gerais a seguir e depois aproximar a escala e ver as situações específicas, as 

regras e excepções, a vivência das pessoas para quem pensamos o espaço. E assim, levada por este 

interesse, terminado o 12º de escolaridade ingressei na Faculdade de Arquitectura da UL. 
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Quando nos foi dada a oportunidade de pensarmos livremente num tema para o nosso trabalho 

final de mestrado, foi a Ria Formosa que me veio à mente. Não pela sua beleza inegável ou pelas 

características específicas de um território diferente, não por acontecimentos recentes ou pela 

proximidade geográfica àquela que é a minha casa; mas pela consciência de um problema reconhecido 

por mim há mais de 6 anos que em nada tinha evoluído desde aí. 

Sendo a Arquitectura uma área de conhecimento tão abrangente e subjectiva, sendo difícil 

encontrar para ela uma correcta definição, facilmente me revejo nas palavras de Oscar Niemeyer quando 

aponta que “…o mais importante não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e este mundo injusto que 

devemos modificar”. A escolha deste tema foi um reconhecimento de uma pequena injustiça no mundo: 

a ocupação clandestina e desregrada de um ecossistema que nos pertence a todos e que devemos 

proteger – e a esperança de que, através de uma intervenção informada, se possam dar passos para a 

resolução da mesma. É através do estudo da arquitectura e do urbanismo que, 6 anos depois, me 

proponho pensar: Será a ocupação humana de paisagens protegidas legítima? Se sim, sobre que 

pressupostos? Não o sendo, como podemos retirar aglomerados inteiros de uma determinada área sem 

minar a vida da população que lá vive? 

Foi na tentativa de saber mais e talvez, só talvez, acrescentar alguma nova reflexão a uma 

temática recorrente – a costa litoral portuguesa – que este tema foi escolhido e a Ilha da Culatra, pelo seu 

pitoresco combinado cultural, requalificada. Se de mais nada, ao menos que este trabalho possa servir 

como alerta para outros, tal como a Dança da Duna Luna foi para mim. O problema já o temos. 

Procuremos, agora, soluções. 
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OBJECTIVOS 

Esta tese visa, num contexto geral, tentar compreender através do estudo e da reflexão, como 

se desenvolve o processo de apropriação clandestina de um espaço, e como pode a intervenção 

arquitectónica ajudar à manutenção de um lugar pitoresco que já faz parte da memória colectiva da 

região, trabalhando ao mesmo tempo no sentido da sua requalificação através da desdensificação. Desta 

maneira, os objectivos da tese podem ser expostos em quatro grupos, cada uma deles possuidor de uma 

investigação e reflexão teóricas e uma aplicação projectual: 

 

 

Dissertação Projecto 

Expor reflexões sobre a importância da 

paisagem preservada, da manutenção dos 

seus valores geomorfológicos e ambientais e 

da relação do homem com a mesma. 

Intervenção informada e reflexiva no território, 

dando pistas para novas políticas de ordenamento 

da costa portuguesa – renaturalização de parte da 

ilha. 

Criar o princípio base que a intervenção 

arquitectónica pode reabilitar o urbano 

promovendo, ao mesmo tempo, a sua 

desdensificação sequencial. 

(Re)desenhar o urbano da ilha num plano 

sequencial de 30 anos - eliminar 10% da 

ocupação, condensar os principais serviços, dividir 

o aglomerado em sectores de sequencial 

abandono. 

Investigar a criação de uma identidade 

colectiva baseada na memória e na ocupação 

comum de um certo território que define e é 

definido por quem nele habita. 

Manter e dignificar os elementos colectivos da 

ilha que contribuíram para a criação de uma 

identidade colectiva – intervir nos locais 

comunitários: praça da Igreja e Centro Recreativo, 

qualificando zonas de recreio e junção, e criar 

estratégias de apropriação do espaço. 

Reconhecer o papel do pitoresco e do sublime 

na arquitectura e da importância da sua 

manutenção numa perspectiva tanto 

arquitectónica como sociológica e histórica, 

salvaguardando ao mesmo tempo a paisagem. 

Conservar os princípios estruturantes da Ilha e das 

habitações e preservar o sistema geomorfológico 

da duna – reinterpretar a arquitectura vernacular, 

aliando-a a novas tipologias construtivas que 

permitam a circulação das areias. 
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ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

 

Influência humana na paisagem 

Tudo leva a crer que o fenómeno de urbanização se venha a acelerar ainda mais no futuro, e que 

a consequente distância entre a identidade social e a territorialidade continue a aumentar. Mas é preciso 

não esquecer que a Natureza nem sempre se deixa manipular sem reagir. (…)  é sempre bom não esquecer 

a terra, e ouvir com atenção o que diz a sabedoria dos antigos que durante séculos se esforçaram por tirar 

o melhor partido das condições que a Natureza lhes impunha ou propunha. A terra está sempre presente. 

É ela o ponto privilegiado que serve de foco ao nosso retracto.  

Mattoso, 2013, p.16 

Uma das capacidades que acompanhou desde sempre o desenvolvimento e destaque da espécie 

humana, em relação às outras, foi a sua capacidade de adaptação. Nómadas por natureza e necessidade, 

sempre fomos capazes de nos apropriar dos mais inóspitos ambientes e aí habitar em relativa união com 

a envolvente. Desta forma, a arquitectura vernacular que hoje estudamos teve sempre um impacto muito 

reduzido, quando existente, sobre a paisagem e o meio ambiente (AA. VV., 1988). 

José Mattoso define na sua obra Portugal, o Sabor da Terra a acção de contemplar enquanto … 

reconhecimento do ente observado e renúncia a qualquer tentação de o dominar ou possuir. (2013, 

pag.16). Nesta linha de ideias, enquanto o Homem habitou o lugar, contemplando-o, a sua relação com a 

Natureza não trouxe grandes consequências. Contudo, ao deixar de ser nómada e apropriar-se de um 

determinado espaço, o Homem começou a ter uma relação mais estreita e interdependente com o 

ambiente que o rodeava, influenciando-o por sua vez. Desta forma, algumas visões antiquadas que viam 

nos séculos XIX e XX o início da influência humana no meio ambiente estão actualmente a ser contrariadas 

por novas categorias das ciências sociais e humanas, que afirmam que essa influência surgiu muito antes. 

A primeira vez em que, ainda que metaforicamente, é sugerida uma relação entre o ser humano 

e o ambiente, é no Timeu de Platão, em que este inaugura a ideia recorrente na biologia da Scala Naturae, 

ou Cadeia dos Seres. Neste conceito, o mundo natural encontra-se dividido em vários sectores de uma 

pirâmide, que vai dos seres mais simples aos mais complexos, encabeçada pelo ser humano. Essa 

pirâmide, para além da complexidade dos seres, espelha ainda as relações entre eles, interligando-os pela 

primeira vez. Mais próximo da geografia humana, Estrabão fala nos seus tratados da relação entre os 

elementos físicos e humanos de uma paisagem, relação essa estudada depois pelos geógrafos de 

Alexandria (Balée, 1998). 

No começo do século XIX estabelece-se a relação de interdependência entre as actividades do 

homem e o meio natural e Carl Ritter dá origem à geografia humana. Neste contexto surgem duas escolas 

de pensamento opostas: a escola alemã, com uma concepção determinista da geografia, que dita que o 
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meio ambiente é o responsável e modelador da actividade e cultura humana, e a escola francesa, com a 

concepção possibilista, que afirma que o Homem transforma o meio ambiente conforme os seus 

interesses, sejam estes de conforto, progresso, ou vantagem económica. No século XX surge o conceito 

de ecologia, disciplina que tenta compreender e aprofundar as relações entre os elementos vivos e 

inanimados, mas que durante anos negligenciou o papel humano nestas relações, presumindo-o como 

negativo. No contexto ecológico e albergando pensamentos tanto da escola alemã como francesa, Julian 

Steward, antropólogo americano que viveu durante os conflitos mundiais, defendeu a existência de uma 

ecologia cultural, afirmando que o Homem e o meio-ambiente se influenciavam mutuamente, sendo a 

sua relação altamente dinâmica – a paisagem resulta então de uma interacção cultura/ambiente (Balée, 

1998). 

Já bastante próximo do pensamento actual, a ecologia cultural sofreu uma crítica recorrente por 

parte de muitos geógrafos e antropólogos, destacando-se Erie Wolf – a de que nem populações, nem 

ambientes, são estáticos. Desta forma, para correctamente poder estudar as interacções entre eles, era 

necessário também analisar a história. E assim surgiu a ecologia histórica, a linha que pesquisa as 

sociedades e as suas interacções com o meio ambiente, tanto no espaço como no tempo, tornando a 

paisagem uma manifestação física da história. Um dos maiores estudiosos desta área é o professor da 

Universidade de Tulane, William Turner Balée. Na sua obra Advances in Historical Ecology, Balée considera 

quatro pressupostos que, na sua opinião, são essenciais à correcta compreensão da paisagem: que há 

poucas, se alguma, paisagens intocadas pelo Homem; que os humanos não são exclusivamente negativos 

ou positivos para a biodiversidade; que diferentes sociedades impactam sobre o meio ambiente de 

diferentes maneiras e que as interacções humanas com a paisagem devem ser compreendidas de forma 

holística. 

É preciso aqui compreender que, até na sociedade menos complexa, as interacções culturais 

entre humanos e ambiente são suficientes para moldar ambos. Os recursos naturais disponíveis vão 

limitar as actividades e meios de subsistência de uma povoação. Por sua vez, o homem vai 

obrigatoriamente influir no ambiente. Isto não está directamente relacionado com a era de 

desenvolvimento em que vivemos, nem com a poluição ou quantidade de lixo que produzimos, mas com 

coisas bem mais simples. O meio ambiente é um sistema altamente dinâmico e, por isso, igualmente frágil. 

O relevo afecta o clima, que por sua vez influencia a forma de vegetação, cuja densidade dificulta ou 

facilita a erosão. Se entendermos que, sempre que o homem influencia minimamente uma característica 

do meio ambiente, como através do cultivo de um campo, transforma a longo prazo a paisagem de 

maneira irreversível, é fácil percebermos o primeiro pressuposto de Balée, de que não há paisagens 

intocadas pelo homem. 

Por outro lado, não podemos afirmar que todas estas medidas são negativas ou nefastas ao meio 

ambiente. Actualmente os ecologistas têm pesquisado as normas de antigas tribos indígenas da América 

do Norte e Sul. Estas tribos tinham por hábito a prática de queimas controladas, chamadas fogos 
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antropogénicos, tendo-se chegado à conclusão que, se feitas com determinado tempo de intervalo e de 

forma segura, são benéficas para o ambiente e para a biodiversidade de uma área, diminuindo o risco de 

fogos naturais através da queima de incendiários naturais, aumentando a fertilidade do solo, e permitindo 

o desenvolvimento de novas espécies, especialmente na flora. Hoje em dia, com o término destas 

práticas, algumas espécies de fauna e flora extinguiram-se nestas áreas. Também é apontado como 

positivo, embora em casos mais raros, as invasões de espécies exóticas, trazidas pelas migrações de 

população de um ecossistema para outro, que assim enriqueciam a flora local. Por fim, os sistemas de 

manejo de água e solo, já presentes deste o Império Romano, permitiram nalguns casos tornar solos 

férteis que de outra maneira não o seriam.  

O tamanho, nível de complexidade e actividades principais de uma sociedade vão determinar 

directamente a influência que esta terá no meio ambiente. Da mesma forma, melhores condições naturais 

vão propiciar o desenvolvimento das sociedades que aí habitam. Exemplo disso é a história mundial, onde 

vemos que as primeiras grandes civilizações nasceram nas margens de grandes rios (Nilo, Eufrates, Tigre, 

Indo e Amarelo), onde havia água potável para pessoas e animais e os solos eram mais férteis. Assim, 

diferentes ambientes e sociedades tem diferentes influências mútuas. 

Por fim, estas interacções devem ser compreendidas de forma holística, ou seja: não faz sentido 

analisar um sem o outro. O desenvolvimento de uma determinada sociedade não pode ser compreendido 

sem uma análise ao meio ambiente envolvente e a sua relação ao longo do tempo. Da mesma forma uma 

paisagem não pode ser correctamente avaliada sem ter em conta as sociedades que nela influem. 

Apesar da ecologia histórica nos deixar uma perspectiva diferente sobre a nossa própria 

influência no meio ambiente e nas consequências que a todos nos assombram na actualidade, como seja 

o efeito de estufa ou o degelo das calotes polares – que segundo as previsões irão mudar radicalmente o 

ecossistema global – a verdade é que não podemos descartar a responsabilidade do envolvimento 

humano em alguns dos maiores problemas ambientais com que hoje nos deparamos. 

Após a revolução industrial do século XIX, a introdução de meios mecanizados na indústria e nos 

transportes agilizou o processo de manufactura de tal forma que os recursos naturais começaram a ser 

gastos a uma velocidade muito maior do que a terra era capaz de os substituir. A natureza deixou de ser 

parte integrante da envolvente, para ser um meio de conseguir os recursos necessários para a 

concretização de uma nova era de modernidade. O ideal de cidade passou a ser uma área altamente 

urbanizada, a uma escala definida pelos caminhos-de-ferro, a gare metálica como expoente máximo de 

personificação estética da época. Por outro lado, os avanços na área da medicina e o aumento da 

qualidade de vida em geral fizeram com a população aumentasse drasticamente, aumentando 

simultaneamente a sua esperança média de vida e multiplicando exponencialmente o número de recursos 

gastos (Janson, 1995). 

O século XIX inaugurou uma maneira diferente de habitar. Até aí a maioria da população mundial 

vivia dispersa, em pequenos aglomerados. Com o êxodo rural, os países desenvolvidos viram um afluir às 
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cidades que obrigou ao desenvolvimento e crescimento das mesmas. O Habitar deixou de tratar da 

adaptação do homem ao meio envolvente, para passar a impor a adaptação do meio envolvente ao 

Homem. E foi só um século depois que começaram a surgir conclusões sobre as consequências que o 

aumento drástico da população e o desenvolvimento da mesma iriam ter a uma escala ambiento-mundial. 

Hoje, somos confrontados com um dilema ético de como agir face a estes problemas. O caminho a seguir 

não deve ser o de evitar a interacção entre o Homem e o meio ambiente, pois tal é impossível e nem 

sempre negativo. Há que saber como agir e perceber que a Natureza é um elemento frágil e dinâmico, 

cujas consequências das acções exteriores por vezes só são visíveis muito tempo depois. Há que corrigir 

certos hábitos antigos e ter, a nível político, uma posição forte de regulamentação e fiscalização. 

 

 

Desertificação e Despovoamento 

This town, is coming like a ghost town (…) 

Government leaving the youth on the shelf (…) 

No job to be found in this country 

Can't go on no more 

The people getting angry 

This town, is coming like a ghost town 

Ghost Town, de Jerry Dammers 

Uma das principais preocupações dos governos actuais nos países desenvolvidos tem sido a 

desertificação e despovoamentos das áreas de baixa densidade. Primeiramente, é importante definir e 

diferenciar estes dois conceitos visto que, embora podendo estar interligados, são diferentes. Por 

desertificação entendemos o fenómeno físico pelo qual uma área previamente fértil se transforma num 

deserto. A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação define-a como a “degradação da 

terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações 

climáticas e as atividades humanas”. O despovoamento compreende o fenómeno social e cultural pelo 

qual uma determinada região perde um avultado número de habitantes, geralmente, mas não só, devido 

a fluxos migratórios (despovoamento in Dicionário da Língua Portuguesa). Uma área totalmente 

despovoada é muito mais provável de assistir a uma desertificação. Por sua vez as áreas desertas 

raramente são povoadas. Desta forma estes dois conceitos estão geralmente interligados e são até muitas 

vezes confundidos, sendo possível ouvir-se o termo desertificação humana para falar de despovoamento. 

Na grande maioria dos continentes desenvolvidos – Europa, América do Norte e Austrália – este 

é já um problema identificado. Contudo, as causas nem sempre são as mesmas. Na América do Norte e 

na Austrália encontra-se um número elevado de Ghost Towns, ou seja, cidades fantasma. Este nome é 

dado a aldeias, vilas ou cidades centralizadas numa única actividade económica que, com a queda dessa 
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actividade, acabaram por ficar abandonadas, permanecendo apenas vestígios físicos perceptíveis das 

mesmas. O facto de estas cidades fantasma existirem na América do Norte e Austrália está directamente 

correlacionado com a sua história. Após a descoberta destes novos mundos, muitos foram os que se 

aventuraram por terras desconhecidas em busca de fama e fortuna. Cidades foram construídas 

rapidamente, perto de zonas onde a riqueza podia ser facilmente alcançada: minas, reservas de petróleo, 

postos de abastecimentos dos caminhos-de-ferro, portos. Com o passar do tempo algumas dessas cidades 

desenvolveram outras actividades, ou continuaram a subsistir com base nessa actividade. Contudo, em 

locais onde os minérios terminaram, ou o caminho-de-ferro foi substituído por autoestradas, as cidades 

deixaram de poder competir economicamente, levando a que a sua população migrasse para outro lado, 

com melhores oportunidades de trabalho.  

Na Europa o assentamento geográfico foi gradual, sendo que esse problema não se põe. 

Contudo, o despovoamento causado pelo envelhecimento geral de uma determinada população, aliado 

aos fluxos migratórios da comunidade mais jovem, é já um problema diagnosticado desde a segunda 

metade do século XX. Portugal, juntamente com outros países do Sul da Europa, foi dos mais afectados. 

Em 1986 Portugal e Espanha entraram na União Europeia, sendo que isto se traduziu numa 

profunda alteração de políticas a nível de agricultura e pecuária, de maneira a entrarmos no mercado 

europeu. A agricultura era à época extremamente rudimentar em Portugal quando comparada com 

outros países europeus e a falta de estratégias governamentais para replanificar o sector primário levou 

ao empobrecimento do interior português e das populações que lá habitavam. As aldeias, e mesmo 

cidades do interior, tornaram-se então zonas com incapacidade de fixação de jovens em idade activa, com 

falta de empregos e baixa atratividade para empresas se fixarem. 

Ao mesmo tempo, Portugal foi progressivamente tornando-se um dos países mais envelhecidos 

do mundo, ocupando hoje a 6ª posição a nível mundial. Aliada a uma elevada esperança de vida, temos 

uma taxa de natalidade muito reduzida, incapaz de equilibrar os índices populacionais. Os jovens, em 

número já reduzido, são hoje em dia atraídos para os grandes centros populacionais – área metropolitana 

de Lisboa e Porto, sendo que cerca de dois terços da população nacional se encontram nos eixos 

Braga/Aveiro e Leiria/Setúbal (INE, 2004).  

Por sua vez, a crise financeira que caiu sobre a Europa no início do século XXI veio agravar a 

situação, sendo implementadas medidas governamentais de combate à despesa pública, como o fecho 

de serviços públicos nas áreas menos populacionais – o interior. Estas medidas, embora necessárias, 

diminuíram ainda mais a qualidade de vida destas áreas, que hoje se apresentam envelhecidas, 

assimétricas, com elevados índices de desqualificação, com uma economia baseada em métodos 

tradicionais e com grande dificuldade de reestruturação, embora muitas vezes possuam elevados 

recursos geológicos, hídricos e ambientais. 

Como solução seria necessário combater este abandono do interior e do sector primário, através 

da articulação do governo com os municípios, a canalização de fundos para a revitalização de aglomerados 
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e modernização do sector primário, o fomento estatual do investimento privado e o apoio à natalidade 

no interior, e a melhoria de serviços e acessos nestas áreas. Contudo, considera-se que estas medidas 

terão custos demasiado elevados para a população que deles iria usufruir imediatamente, o que 

transforma a situação num ciclo vicioso – sem pessoas não há investimento, e sem investimento não há 

pessoas (Pinto, 2007). 

Embora à data o litoral sul do país ainda não tenha sido tão afectado – em grande medida pelo 

boom do turismo da segunda metade do século XX, que melhorou o estilo de vida da população algarvia 

- a socióloga Maria Filomena Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Demografia, apresentou 

no âmbito do projecto Presente no Futuro – Os portugueses em 2030 algumas conclusões nas quais previa 

que o interior fosse sucessivamente avançar para o litoral, em especial o litoral algarvio. A população 

concentrar-se-á nalguns aglomerados urbanos – provavelmente Portimão, Faro e Albufeira, sendo que o 

sector primário, onde encontramos as pescas, será o primeiro a ser abandonado. 

Esta situação apresenta-se como um pesado problema nacional, pois é o sector primário que 

alimenta um país. Se carecermos do mesmo ainda mais do que acontece hoje, estaremos completamente 

dependentes de outros países para nos alimentarmos. 

 

 

Memória, Mar e Identidade 

As memórias permanecem. Algumas ainda vivas, presentes, reinventadas. Mas a paisagem 

mudou irreversivelmente. A vida mudou. (…) Muito se perdeu, obviamente, neste processo rápido de 

transformação: elementos da arquitectura vernacular, antigas estruturas urbanas, uma paisagem feita de 

equilíbrios entre o rural, o urbano e a presença do mar. Mas, como se disse, há memórias que 

permanecem. E há, simultaneamente, potencialidades que não podem deixar de ser aproveitadas.  

Ferreira, 2007, p.3 

Karl Mannheim, sociólogo húngaro, foi das personalidades mais conhecidas a defender a ideia 

da identidade como um processo de construção social, defendendo que o indivíduo constrói a sua 

identidade, mas também a recebe do meio social e cultural em que está inserido (Mannheim, 1983). 

Partindo do pressuposto que o meio social e cultural, circunscrito a um perímetro geográfico e uma fase 

temporal específica, constrói, ainda que parcialmente, a nossa identidade será de supor que um 

determinado grupo de pessoas que habitem ao mesmo tempo numa determinada área, nos mesmo 

círculos sociais e culturais, tenham características identitárias comuns que servem de elo entre elas. Este 

é o princípio da identidade cultural – que dentro de uma determinada cultura, pela convivência e 

educação comum que têm, há características comuns em número suficiente para se poder afirmar a 

existência de uma identidade colectiva.  
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Mais tarde, directamente correlacionado com a identidade cultural, Halbwachs, sociólogo 

francês da escola durkheimiana,  inaugura a conceptualização da memória enquanto fenómeno colectivo. 

Para Halbwachs “…a função primordial da memória, enquanto imagem partilhada do passado, é a de 

promover um laço de filiação entre os membros de um grupo com base no seu passado colectivo, 

conferindo-lhe uma ilusão de imutabilidade, ao mesmo tempo que cristaliza os valores e as acepções 

predominantes do grupo ao qual as memórias se referem.” (Peralta, 2008, p.56) 

Desta forma, podemos caracterizar a memória, enquanto representação idealizada da história 

comum de uma comunidade, como elemento agregador dessa mesma comunidade. Sendo usada para 

assinalar e fortalecer o sentimento de pertença a um espaço físico ou simbólico e para conferir uma 

continuidade ao longo do tempo, a memória é o filtro comum pelo qual cada identidade individual de um 

determinado grupo vê e interage com o presente. 

Há dois elementos preponderantes na ancoragem das identidades: o espaço e o tempo. “O 

espaço, pela sua relativa estabilidade, confere uma ilusão de permanência. O tempo, que é por definição 

difuso e caótico, é ordenado através de sequências comemorativas, o que confere uma ilusão de 

intemporalidade e continuidade a todos os participantes da sequência.” (Peralta, 2008, p.23). Estes dois 

conceitos, espaço e tempo, são assim catalisadores da memória, que por sua vez é principal responsável 

pela existência de uma identidade cultural. 

Ao falarmos de Portugal enquanto pátria, podemos afirmar com verdade que uma das 

identidades colectivas mais fortes que temos é a de heróis do mar. O mar é, desde os descobrimentos, 

uma das representações mais intrínsecas ao imaginário da identidade portuguesa. O mar representa a 

odisseia imaginária do colectivo português (Peralta, 2008) e a promessa de um sonho que cumprindo-se, 

ficou por cumprir, das riquezas e reconhecimento que o país deveria ter pelo seu domínio do mar. Esta 

construção de uma identidade marítima nacional, se assim se pode chamar, começou há mais de 500 

anos, revestindo os laços de quem com ela se identifica de significância histórica. Mais tarde, já com novo 

mundo revelado, a nossa ligação e dependência com o mar perdurou: através de uma economia 

parcialmente dependente da pesca, depois da indústria conserveira e, a partir da década de 50, do 

turismo balnear. Desta forma, ao analisarmos as comunidades em que mais fortemente se nota a 

existência de uma identidade colectiva, balizada por esta memória nacional do mar, não é de estranhar 

que a comunidade piscatória se destaque. Aliando ao factor da memória, os próprios perigos e 

dificuldades que os profissionais passam na sua lide diária, fazendo-se ao mar, e a angústia dos que ficam 

em terra, esperando, compreende-se que se estreite o laço estabelecido entre eles no quotidiano (Peralta, 

2008).  

Nestas comunidades há um passado idealizado recordado que, não lhes estando directamente 

associado, diz respeito ao imaginário local do mar e não ao espaço físico de ocupação em si – um 

sentimento de pertença a uma comunidade com base na sua profissão característica. Se o terreno do qual 

se apropriaram é o espaço geográfico que habitam, o mar é o espaço simbólico, o espaço comum a todas 
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as comunidades, que permite que se possa afirmar que a comunidade piscatória portuguesa tem, em 

conjunto, um identidade colectiva. O mar é aqui, simultaneamente a memória – ou a temática comum de 

diferentes memórias e feitos – e o espaço simbólico destas comunidades. Retirar os pescadores desse 

espaço seria retirar-lhes o seu elo agregador e seu filtro comunitário, e convidar esta comunidade a 

desmembrar-se, ao retirar-lhes não só o sustento, mas a acção e localização pela qual se definem 

enquanto pessoas e enquanto comunidade. É importante salvaguardar estas comunidades históricas e 

um lugar simbólico no imaginário nacional que está aliada a uma tradição de mar que em tempos nos 

caracterizou enquanto país. Estas pequenas comunidades são já lugar de memória e uma âncora de 

significado numa sociedade que fala muito de memória, porque lhe sobra pouca (Nora, 1984). 

 

 

METODOLOGIA 

Ao longo deste trabalho seguiu-se a seguinte metodologia de investigação: 

 

Fase 1  |  Investigação 

Escala Nacional 

 Pesquisa de áreas de interesse nacional e reservas naturais onde a ocupação humana ocorra e 

de que maneira a mesma é feita, estudando a relação homem-paisagem e tentando reconhecer 

os efeitos de um no outro.  

 Levantamento das principais comunidades piscatórias do país e da arquitectura vernacular das 

mesmas, na tentativa de reconhecimento de uma identidade colectiva nacional desta 

comunidade e do seu funcionamento interno.  

Escala Regional 

 Análise cuidadosa da legislação referente à reserva natural da Ria Formosa e do Plano Director 

Municipal (PDM) do município de Faro, incluindo contacto com a Câmara Municipal de Faro 

(CMF) e com a Reserva Natural da Ria Formosa (RNRF), tentando compreender a postura da 

municipalidade e da reserva face a esta problemática. 

 Estudo do ecossistema dunar e do sistema geomorfológico da duna, prevendo a sua influência 

nas tipologias construtivas. Envolvimento do departamento de Ciências da Terra, do Mar e do 

Ambiente da Universidade do Algarve (UAlg). 

 Investigação do aparecimento e evolução histórica das comunidades piscatórias no Algarve, em 

particular na Ilha da Culatra, para uma melhor compreensão desta comunidade e das estruturas 
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sociais e físicas que comporta. Utilização de documentação fotográfica, relatos e cartografia 

histórica. Colaboração no projecto Arquitecturas do Mar do gabinete do mesmo nome da FA-UL. 

 

Fase 2  | Projecto Urbano 

Escala Local 

 Reflexão sobre os diferentes núcleos da Ilha da Culatra e a sua legitimidade. Definição de 

estratégias para o reordenamento da ilha. Foco no núcleo piscatório da Culatra. 

 Levantamento do edificado habitacional, abandonado e de uso comum existente no núcleo da 

Culatra e análise do mesmo face às necessidades base de uma qualquer comunidade. 

 Realização de conversas informais com os moradores do núcleo de maneira a compreender o 

que significa verdadeiramente viver na ilha e de que tipo de equipamentos esse viver necessita.  

 Contacto com a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa (SPLRF), de maneira a compreender os 

problemas diagnosticados no aglomerado da Culatra e os planos previsto para o mesmo num 

futuro próximo. Análise crítica dos mesmos. 

 Elaboração de um plano de contracção e desdensificação para o assentamento da Culatra, a 

funcionar a 30 anos. 

 Elaboração de um Plano de Pormenor (PP) para o núcleo estável da Culatra. 

 

Fase 3  |  Projecto de Arquitectura 

Escala do Edificado 

 Projecto de 3 praças interligadas no núcleo estável da Culatra. 

 Projecto de um Centro de Acolhimento ao núcleo – Praça 1. 

 Projecto de uma Sede Administrativa do núcleo – Praça 2. 

 Projecto de arquitectura de um Centro de Dia e apoio a idosos. – Praça 3. 

 Projecto de um Centro de Estudos da Culatra – Praça 3. 

 Projecto de arquitectura de habitações unifamiliares para os aglomerados familiares 

desalojados, vindos dos núcleos do Farol e dos Hangares, reinterpretando a linguagem 

vernacular do lugar.  

 Proposta de apoio balnear efémero e móvel para visitantes diários. 
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Capítulo 2  |  PROBLEMA - Um litoral desregrado 

DENSIFICAÇÃO DA COSTA 

Segundo a terminologia das Bases para a estratégia de gestão integrada da zona costeira 

Nacional, por litoral compreendemos o termo geral que descreve um determinado território que sofre 

influência directa, ou indirecta, da proximidade do mar. Neste contexto, todo o território português pode 

ser considerado zona litoral, quando comparado com um panorama mais amplo, como a Europa. 

Para alguns historiadores esta caracterização de Portugal enquanto país completamente litoral 

esteve directamente correlacionado com a sua independência e cultura. Teófilo Braga adiantou que um 

povo tão geograficamente ligado ao litoral se autonomizaria e seria naturalmente empurrado para 

actividades náuticas. Antes disso Almeida Eça tinha já dito que, face a uma pressão continental exercida 

por Castella sobre Portugal, a única sorte a tentar seria em direcção ao oceano. Estas considerações 

podem ser directamente relacionadas com o período áureo português das descobertas. De facto, a 

situação geográfica de não ter por onde expandir o território nacional, a não ser através da conquista do 

oceano Atlântico, atiçou o povo português a lançar-se ao mar. Contudo, apesar da multiplicação do 

tráfego comercial e das descobertas de novos mundos entre o século XVI e XIX, o número de marítimos e 

pescadores não aumentou consideravelmente, e a proximidade entre nós e o oceano foi mais idealizada 

que real (Sousa, 2009). 

 Na Idade Média o mar era um dos temores mais profundamente enraizados na mente europeia. 

O oceano era uma evocação bíblica do dilúvio de Noé, no fundo do qual haviam mistérios por resolver e 

perdição que aguardava. Perante a imensidão do oceano o ser humano sentia-se pequeno e frágil, 

incutindo este medo e até repugnância na população quase até ao final do século XVIII. 

A partir do século XV criou-se em Portugal, apesar da permanência desta mentalidade, uma 

ligação mais amistosa com a costa em locais litorais abrigados. Surgiram assim as primeiras comunidades 

piscatórias perto de estuários, lagunas costeiras, baías – assistimos assim ao desenvolvimento de Aveiro, 

Lisboa, Porto, e múltiplas cidades algarvias ligadas à Ria Formosa. Nestes espaços abrigados o mar era 

uma mais-valia preciosa, cheia de vantagens económicas: pesca, apanha do marisco, sal, comércio, e 

transporte de cargas por barco. Fora essas comunidades havia ainda pequenos assentamentos nómadas 

de pescadores que se fixavam sazonalmente em áreas não abrigadas, correndo riscos que achavam ser 

compensados pelos lucros obtidos. Estes assentamentos eram conhecidos como barracas ou palheiros. 

Devido às severas incursões de piratas e corsários muçulmanos, a coroa incentivava estas comunidades 

costeiras, atribuindo por vezes terras e alvarás a quem permanecesse em determinada área, defendendo-

a em nome da coroa. Surgiram assim muitas outras cidades costeiras (Sousa, 2009). 

Esta ocupação marítima era contudo muito dependente do pluralismo de ocupação – que 

obrigava os pescadores a possuírem outras ocupações para sobreviver aos meses de Inverno. Estas 
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condições mantiveram-se até 1900, altura em que os processos de industrialização e desenvolvimento 

propiciaram melhorias nas condições de vida dos pescadores portugueses. Houve na altura uma 

valorização do peixe, estabilização de preços, retorno à faina maior (bacalhau), ampliação da rede de 

comercialização do pescado e aumento da captura através da introdução de novas técnicas. Nesta altura 

a zona mais rica do país era o litoral. As actividades tradicionais de pesca contribuíam de forma decisiva 

para o sustento da população, visto que a igreja católica, extremamente dominante, restringia carne 

durante vários meses, fazendo do peixe a base da alimentação portuguesa (Sousa, 2009).  

A pesca era ainda responsável por outras mais-valias, como a produção de sal, a construção 

naval, manufactura de cabos e redes, o fabrico de conservas de peixe e a extracção de óleos. De facto, a 

indústria conserveira marcou o século XX em Portugal, e o Algarve em particular. Cidades como Olhão, 

Vila Real de Santo António, Portimão e Faro cresceram devido a esta indústria, que empregava um número 

considerável da sua população e atraía jovens trabalhadores vindos do interior a si. Embora ainda hoje a 

indústria conserveira seja das mais saudáveis em Portugal, está muito reduzida em relação ao que era até 

à década de 50 do século passado. A falta de matéria-prima – resultante da diminuição de tempo de 

reprodução de 5 meses para 3 semanas, as novas regulamentações introduzidas pela União Europeia – 

que diminuíram a frota portuguesa em cerca de 20% e aumentaram o salário mínimo nacional - fizeram 

com que muitas empresas mudassem a localização das suas fábricas para países menos desenvolvidos, 

onde conseguiam maior margem de lucro. Isto resultou num declínio desta indústria. Ao mesmo tempo, 

em parte por motivos semelhantes e em parte pelo constante desprestígio da profissão de pescador em 

Portugal, o sector das pescas foi diminuindo lentamente, estando hoje em dia muito aquém do potencial 

apresentado por este país litoral (informação retirada da visita ao Museu de Portimão). 

 

 

De terra de pescadores ao paraíso turístico 

Ao mesmo tempo que o sector das pescas passava por apogeu e declínio, uma nova moda 

começava a apossar-se do litoral português. O século XVIII trouxe com ele uma melhor compreensão do 

corpo humano e desenvolvimentos na área da medicina. Muitos micro-organismos foram nesta altura 

identificados como responsáveis por certas doenças. Os médicos começaram por apostar na prevenção, 

através da higiene, com a máxima o banho prolonga a vida. Assim, em 1750, despontou em Inglaterra a 

aceitação dos banhos de mar enquanto tratamentos médico-terapêuticos. Acreditava-se que os banhos 

de mar, na dose certa, podiam melhorar o apetite e o sono, fortalecer os músculos e diminuir problemas 

de apatia e depressão. As classes altas viram nesta terapia a resposta ideal para a debilitação física que, 

acreditavam, a nova era de desenvolvimento e modernidade tinham instaurado na sociedade. Desta 

forma, a orla costeira passava de lugar vazio ou pobre a um lugar socialmente aceitável onde as elites 

passavam os seus meses de veraneio (Anderson, 2000). 
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Esta moda foi transportada para Portugal pelo médico Jacob de Castro Sarmento, depois do 

mesmo passar uma estadia em Londres, mas começaram verdadeiramente a ser populares quando, na 

segunda metade dos oitocentos, a corte portuguesa se instalou em Cascais para banhos de mar. Por sua 

vez, a burguesia endinheirada rumou às praias próximas da capital e os banhos de mar tornaram-se parte 

de um status quo de rituais muito específicos. A partir de meados do século XIX o desenvolvimento da 

rede de caminhos-de-ferro permitiu o aumento da afluência de banhistas a novas praias. Assim, quase 

todas as classes sociais passaram a ter acesso a esta moda e, na segunda metade do século XX, o litoral 

foi democratizado. Vários factores contribuíram para este fenómeno: o aumento da população, o 

desenvolvimento dos transportes aéreos e de comunicações, a expansão do automóvel particular, a 

generalização das férias pagas, o aumento dos rendimentos, a modificação das estruturas profissionais, o 

aumento do sector terciário e da importância do mesmo, e o êxodo rural. Nos anos sessenta aparece o 

direito a férias remuneradas e, após o 25 de Abril, a subsídio de férias (Anderson, 2000). 

Toda a dinâmica da tradição balnear mudou. De função terapêutica para elites, passou para lazer 

de massas. O ideal de pele clara e pastosa deu azo ao ar bronzeado invejado de quem chegava de férias. 

A praia tornou-se um espaço lúdico por si só, onde o areal tinha atractivos, tal como o mar. 

Inicialmente, o turismo balnear era feito quase exclusivamente por portugueses. No início do 

século XX já se tinha debatido a necessidade de atrair turismo estrangeiro enquanto estratégia de 

regeneração económica do país. Lisboa era o porto de desembarque entre dois continentes: Europa e 

América. De Lisboa podia publicitar-se outras zonas do país, tendo em conta as oportunidades turísticas 

que o nosso território oferecia: clima suave, diversidade regional, património histórico, folclore e boa 

gastronomia. Havia apenas dois problemas severos a resolver: a falta de transportes/vias de comunicação 

e a ausência de infraestruturas hoteleiras para acomodação razoável de turistas. Embora estas conclusões 

fossem já conhecidas desde início do século, quaisquer realizações foram adiadas por 50 anos. 

Primeiramente porque o regime salazarista, em vigor, não via com bons olhos a afluência de turistas 

estrangeiros ao território nacional. Ao mesmo tempo, a segunda guerra mundial decorria na Europa, 

impossibilitando deslocações e futilizando a ideia de férias (Reis, 1990). 

Desta forma, só a década de 60 assistiu ao boom do turismo nacional e internacional. A par do 

grande e rápido desenvolvimento, houve uma verdadeira regionalização do turismo, com destaque para 

o Algarve e a Madeira. O desenvolvimento dos transportes e o início e vulgarização da propaganda e 

publicidade ajudaram a espalhar a mensagem e, na década de 80, o Algarve impôs-se como destino 

predilecto de portugueses e estrangeiros. Primeiramente publicitado através do clima e actividades 

tradicionais, depressa o Algarve passou a ser recriado na propaganda como lugar de lazer e trajes 

reduzidos que pretendiam demonstrar um sítio de luxúria e modernidade (Ferreira, 2007). 

O aumento de procura do litoral veio suscitar novas questões no que dizia respeito à definição 

de políticas de turismo balnear – eram necessárias redes de transporte, comunicações, equipamentos, 

áreas de lazer e locais de abastecimento e consumo. Era necessário decidir se se deveria apostar num 
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turismo de qualidade ou de massas e se o investimento necessário iria dar frutos positivos para Portugal 

e para o Algarve. Se o Estado teria um papel preponderante neste projecto ou se abriria as portas ao 

investimento privado. Contudo essa discussão foi mais lenta e menos eficaz que os lucros gerados pela 

procura. Tal como outros países da Europa, Portugal assistiu a uma forte concentração sazonal nas áreas 

mais populares, o que muito agradava às entidades locais, que assim assistiam assim ao desenvolvimento 

local das suas cidades (Ferreira, 2007). 

Contudo, este crescimento acelerado depressa se percebeu ser contraproducente: a construção 

foi realizada a um ritmo superior à formulação de eventuais políticas de ordenamento. As construções 

ilegais, aliadas aos alvarás de loteamento que constituíram grande parte das receitas das autarquias 

municipais até à década de 90, fizeram com que a costa portuguesa se tornasse uma área desordenada, 

vítima sequencial de intervenções pontuais que visavam o lucro individual, carecendo de um tratamento 

enquanto unidade que salvaguardasse os seus valores patrimoniais e ambientais. Nas palavras de Ferreira 

“… sentimo-nos alertados por um paraíso idealizado que se foi consumindo na ausência de limites e de um 

projecto, mas também na ausência de conceito.” (Ferreira, 2007, p.68). 

 

RESPOSTA INSTITUCIONAL 

Novos instrumentos de gestão territorial 

A costa é um lugar de encontro, mas também uma zona de separação. Terra e mar colidem, mas 

as instituições de gestão humana muitas vezes se dividem onde as ondas quebram.1 

Schmidt, 2003, p.314 

Após a década de 60, o litoral português assistiu à lenta degradação e desvalorização dos seus 

valores naturais e ambientais em prol do turismo de massas. Mais que isso, acabou em grande parte por 

perder os valores tradicionais que faziam parte do atractivo da região. Era necessário ponderar quais os 

objectivos que Portugal, enquanto país, tinha para a sua costa e proceder ao tratamento do mesmo 

enquanto unidade. Em finais da década de 90 chegou-se a um consenso a nível institucional relativo a um 

conjunto de preocupações e objectivos a ter com as orlas costeiras, sendo assim aprovado em 1998, 

através da Resolução do Conselho de Ministros (RCM), a Estratégia para a Orla Costeira, que visava definir 

claramente regras e princípios para a ocupação destas áreas, integrando os diferentes usos com a 

protecção de valores naturais e patrimoniais (Gomes, 2007). 

Neste contexto surgiram então, entre 1998 e 2005, os POOC, Planos de Ordenamento da Orla 

Costeira, planos interventivos específicos para determinadas áreas da costa portuguesa, escolhidas quer 

                                                           
1 Ipsis verbis: The coast is a meeting place, but also a separating zone. Land and sea coalesce but human managing 

institutions often splinter where the waves break (Schmidt, 2003, p.314) 
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pela sua relevância, quer pela urgência da sua intervenção. Foram feitos POOCs afectos a várias áreas 

consideradas problemáticas. Contudo, até ao presente dia, a aplicação dos POOC tem-se resumido à 

implementação de melhorias nos apoios de praia, deixando de parte as correcções mais urgentes e 

delicadas que estavam previstas, continuando a ser aprovados e desenvolvidos investimentos de cariz 

duvidoso que põem em causa a integridade de valores naturais e ambientais das áreas destacadas. Em 

2003, foi aprovado o Programa Finisterra, também através da RCM, que ambicionava fortalecer a 

concretização dos POOC e monitorizar a zona costeira, mas o projecto foi abandonado no mesmo ano 

(Quercus, 2004).  

Hoje em dia as directrizes a nível governamental vigoram no relatório Bases para a Estratégia de 

Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional. Nas suas medidas pode-se destacar o desenvolvimento de 

uma lei específica a implementar na zona costeira, a definição de um sistema organizativo para o litoral 

possuidor de uma entidade gestora única a nível nacional, um programa de acção resultante dos 

instrumentos de gestão territorial em vigor e um novo sistema de monotorização (Gomes, 2007). 

Contudo, muitas associações ligadas à preservação do património e do ambiente, entre as quais a 

Quercus, “...uma associação independente, apartidária, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e 

constituída por cidadãos que se juntaram em torno do mesmo interesse pela Conservação da Natureza e 

dos Recursos Naturais e na Defesa do Ambiente em geral, numa perspectiva de desenvolvimento 

sustentado” (Quercus, 2004), questionam se este relatório terá a mesma aplicabilidade dos anteriores. 

 

 

Um problema continental 

Esta preocupação crescente com o estado do litoral não é exclusiva ao território português. No 

continente europeu esta é uma problemática recorrente que tem vindo a ser discutida por vários países. 

No artigo Adapting governance for coastal change in Portugal publicado no Land Use Policy Journal 

(Schmidt, 2003), os autores articulam um raciocínio muito claro e rigoroso sobre quais as causas do 

constante fracasso na aplicação destes planos de ordenamento da orla costeira em Portugal e quais as 

directrizes que deveríamos agora seguir enquanto nação, dando alguns exemplos de países europeus que 

estão já a segui-los.  

Enquanto causas, ressaltam a falta de clareza política e legislativa, bem como uma vontade 

política insuficiente e muitas vezes incoerente, que se deixa levar pelos interesses municipais ao invés do 

bem nacional; a dificuldade de coordenação entre diferentes instituições cujas responsabilidades se 

sobrepõem; a falta de financiamento que a crise do século XXI trouxe ao país para medidas de protecção 

da costa, que muitas vezes são dispendiosas; a falta de integração do contributo científico nas medidas 

de planeamento costeiro e a falta de empreendimento da população em geral para esta problemática.  
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A solução passaria então por políticas de ordenamento do território divididas em quatro fases: 

reconhecimento do risco/ameaça, análise crítica, intervenção estratégica e preparação proactiva.  

São exemplos deste tipo de abordagem a Holanda e a Inglaterra. Na Holanda, após as fortes 

cheias de 1953, e devido às características do território holandês, foi criada uma agência governamental 

responsável pela implementação e manutenção da protecção da costa e da gestão de rios e águas do país, 

a Rijkswaterstaat. Este baseia a sua acção num estudo de previsão das alterações costeiras dos próximos 

50 anos, agindo depois de acordo com os resultados. Em Inglaterra está em vigor o DNPPF, Dref National 

Planning Policy Framework que, à semelhança dos POOC, se baseia na escolha de áreas de risco a 

trabalhar, também com um período previsível de cerca de 50 anos, podendo estes planos propor 

quaisquer medidas dentro destas áreas, prevendo até a recolocação e recompensação de pessoas e 

infraestruturas e uma maior rigidez e controlo em todas as intervenções na orla costeira (Schmidt, 2003). 

Apesar de a nível de reconhecimento das ameaças e análise dos riscos Portugal esteja a par e passo com 

estes países, a verdade é que ambos já tomaram e tomam diariamente medidas de acção tendo em conta 

esta análise, algo de que Portugal carece. 

Pode-se assim constatar que neste quadro faseado Portugal não passou da segunda fase. Embora 

haja um conhecimento consensual de que a costa portuguesa é neste momento um problema que precisa 

de urgente intervenção, e existam já várias análises críticas de diferentes associações e grupos de 

investigação, apresentamos uma sistemática falta de capacidade de passar à intervenção estratégica. 

Desta forma, não só estamos diariamente a permitir a degradação dos valores patrimoniais e ambientais 

das nossas costas, como a aceitar o desenvolvimento de inúmeras outras intervenções que o vão fazer. 

Para além dos valores ambientais, é importante realçar o perigo para pessoas e infraestruturas que 

habitam neste momento áreas consideradas de alto risco e cuja ocupação, mais que o remendo, deveria 

ser repensado. 

 

 

RIA FORMOSA 

No tempo antigo de Gharb mourisco, um cristão corria riscos e vivia perigos e a própria natureza 

emudecia, perdia cor e brilho sob a Lei moura. Nos seus grandes castelos ao longo do Litoral, sinal de 

guerra, esta gente agarena levava uma vida opulenta e, por veze consagrada à Poesia. Em todos os 

castelos não podia faltar, também, um valido que o governava e uma rainha que o trono lhe disputava. 

De olhos safiras e rostos morenos, as filhas do deserto tocavam harpas e liras e escondiam encantos...  

 Mas a este cenário faltava os experientes cavaleiros portugueses, à guerra afeitos, que altas 

portas derrubaram, muros elevados venceram e por ali todos entraram e buscaram seus tesoiros, infantas 

e princesas. Por três dias e manhãs, os cavaleiros ali deram provas do seu amor, porque outra mulher não 

amava como a mulher moura sabe amar.  
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 Quiseram depois partir para Santa Maria de Haro, quando Allah se fez ouvir para vingar a gente 

do deserto. Alto e forte levantou a sua voz, com respeito e determinação, praguejando contra a gente 

cristã. Água ou pó de novo seria a pena do filho de Jesus Cristo e da mulher sarracena que a Allah cerrou 

o ouvido. Morreram sóis e Luas até que elas se transformaram em dunas douradas e eles em água do mar.  

 E o tempo parou, assim, por dias, meses e anos sem fim. Só mais tarde, eras passadas, voltaram 

gentes cristãs ao lugar do sol apolíneo e àquela suave luz e doces raios que a todos fazia amar. E quem 

vislumbrasse o verde do mar num sonho parecia embarcar... Rica, bela e graciosa, logo à Ria decidiram 

chamar Formosa! Entretanto, cada princesa lá continua encantada, porque a lenda ainda hoje reza que é 

feliz e assim amada! 

AA. VV., 2002, p.4 

 

 

 

 

 

Figura 2 | Localização da Ria Formosa e da Ilha da Culatra 
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Caracterização e importância 

A Ria Formosa, embora tenha o nome de ria, é um sapal localizado no Algarve, que abrange os 

concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Tem cerca de 18.400 hectares, ao 

longo de 60 quilómetros, indo desde o rio Ancão até à praia da Manta Rota. Enquadra-se numa região de 

clima mediterrânico, de características semiáridas, com uma estação seca prolongada, durante os meses 

de verão, e com um inverno ameno devido à influência do fluxo atlântico do oeste. 

Trata-se de uma zona protegida pelo estatuto de parque natural, atribuído pelo decreto-lei 

373/87 de 9 de Dezembro de 1987. Para além disto, a ria é uma zona húmida de importância internacional, 

especialmente como habitat de aves aquáticas. Está, por este motivo, inscrita na Convenção de Ramsar, 

pelo que o Governo assumiu o compromisso de manter as características ecológicas da zona e promover 

o seu uso racional.  

A Ria tem também grande importância económica, devido à variedade de peixe, marisco e 

bivalves comercializados. Outra actividade económica importante é a extração de sal em salinas que, 

actualmente são também zonas de refúgio de algumas espécies. Algumas destas salinas transformaram-

se em autênticas indústrias de ponta de aquicultura de peixes, tendo atraído capitais e conhecimento 

estrangeiro, em colaboração com a investigação que se faz na Universidade do Algarve. 

 

Ilhas barreira 

A norte, em toda a sua extensão, a Ria Formosa não tem uma delimitação precisa, uma vez que 

é recortada por salinas, pequenas praias arenosas, terrenos agricultáveis e por linhas de água doce que 

nela desaguam. A sul, a Ria Formosa é protegida do Oceano Atlântico por um cordão dunar formado por 

duas penínsulas - a Península do Ancão, que engloba a praia do Ancão e a praia de Faro; e a Península de 

Cacela, que engloba a Praia de Cacela Velha e a Praia da Fábrica, e cinco ilhas barreira arenosas: Ilha da 

Barreta, Ilha da Culatra, Ilha da Armona, Ilha de Tavira e Ilha de Cabanas.  

Estas ilhas têm um papel importantíssimo na formação do ecossistema mundialmente 

reconhecido da ria, e são vulgarmente conhecidas na sua generalidade por ilhas barreira, sendo 

totalmente constituídas por formações dunares (in icnf.pt).  

Uma duna é uma elevação de areia, com as formas características que a sua relação dinâmica 

com o vento lhe confere. As dunas podem ser: móveis - se houver acção contínua do vento; fixas - se 

estabilizadas por vegetação; ou fósseis – quando formadas numa época geológica antiga e já consolidadas 

através de processos químicos de calcificação.  

Para que as dunas se formem, precisam de quatro componentes: areia seca, vento, uma 

superfície de deposição e um pequeno obstáculo. O obstáculo é indispensável para a criação da duna. É 
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através da sua existência que o vento, transportador de sedimentos, encontra uma barreira, impedindo-

o de arrastar a areia que se vai depositando atrás do referido obstáculo. Com a continuação da 

acumulação de areia, ela própria torna-se um obstáculo, pelo que dá continuidade ao processo. Os três 

diferentes tipos de duna têm, todos eles, estes princípios de formação e evolução (Paixão, 2013). 

 

 

 

Figura 3 | Processo de formação da Duna 

 

Nas zonas litorais, o sistema dunar forma-se com o aparecimento de acumulação de areia, na 

zona mais próxima à água, mas fora da zona de rebentação. Esta duna vai aumentando e movimentando-

se no sentido do vento - em Portugal normalmente do litoral para o interior. O afastamento assim feito 

da zona mais próxima ao mar, deixa espaço para o aparecimento de outras acumulações de areia nesse 

mesmo local, que começam a “bloquear” o vento que empurra a duna inicial. Esta diminuição do vento 

cria as condições para que uma duna inicial, mais afastada agora do mar, comece a estabilizar e a ser 

coberta com vegetação, fixando-se. Este processo acontece até que todo um sistema dunar esteja fixo, 

quer por razões naturais, quer por intervenção humana através de plantações de espécies vegetais 

fixadora - o que aconteceu por exemplo nas dunas da Costa da Caparica durante o século XX. Apesar de 

com a existência da vegetação, a duna não ser tão dinâmica, continua a ser um sistema extremamente 

frágil. As ilhas dunares da Ria Formosa são constituídas estritamente por dunas, estando em constante 

evolução e transformação. Contudo, apesar de seres frágeis e móveis, são também muito importantes. 

Estas ilhas definem e protegem um corpo lagunar que, por estar separado do oceano, se torna 

uma área propícia à habitação e nidificação de diversas espécies marinhas. A fauna marítima é tão rica na 

ria que atrai inúmeros predadores que de peixe se alimentam e potencia uma economia nela baseada: 

através de pescas, viveiros e apanha de marisco, entre outros. Para além de minimizarem os efeitos das 

ondas e marés nesse sistema aquático interior, as ilhas-barreira ajudam ao assentamento da linha de 

costa, através de trocas de areia entre elas. (Dias, 2004). As dunas têm um papel principal neste sistema, 

pois trabalham como “tampão natural” à violência das ondas, criando com elas um equilíbrio dinâmico – 

recebendo, armazenando e largando areia - que protege os usos do solo a sotavento. Com as alterações 
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climáticas que se adivinham, principalmente a inquestionável subida do nível médio da água do mar, a 

preservação das dunas ganha dimensões tanto ecológica como estratégica - na defesa de pessoas, bens e 

estrutura económica. A Ria Formosa constitui um sistema tão importante quanto delicado, no qual 

qualquer força externa, por mais pequena, acaba por influenciar o funcionamento normal do habitat da 

flora e fauna local. 

 

Impacto ambiental da ocupação humana 

Estas ilhas barreira, em constante mutação e de extrema importância, estiveram completamente 

desabitadas até finais do século XIX. No Plano Hidrográfico da Barra e Canaes de Faro e Olhão, de 1916, 

já aparecem algumas casas vernaculares, de junco e madeira, construídas por pescadores ligados à 

apanha da sardinha, que migraram de Olhão para as ilhas para estar mais perto do seu meio de 

subsistência. Contudo, só nas décadas de 50/60 do século XX começam a surgir habitações em alvenaria 

e/ou betão sobre a duna, geralmente ligadas já a outros usos, como habitações estivais (Dias, 2004). Esta 

ocupação humana nas Ilhas generalizou-se e aumentou, especialmente após a década de 60 do século XX, 

chegando a casos extremos, como veremos no subcapítulo seguinte – O caso da Ilha de Faro. 

Num sistema dunar normal, temos quatro partes importantes. A primeira é a chamada praia, o 

areal constante que é geralmente plano; à duna mais próxima do mar chamamos duna primária; à duna 

seguinte duna secundária e à zona entre elas espaço inter-dunar.  

 

 

 

Figura 4 | Composição da duna, com fauna e flora local 
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Após o estudo de vários exemplos, geólogos e especialistas chegaram a várias conclusões sobre 

os tipos de uso potencial dos sistemas dunares fixos. A praia é tolerante apenas ao recreio e tanto a duna 

primária como a secundária são muito sensíveis, intolerantes ao recreio e à construção, sendo que mesmo 

passagens sobre elas só podem ser pedonais e sobrelevadas. O espaço inter-dunar permite uma ocupação 

reduzida, sempre com cuidados específicos devido ao sistema frágil da zona – sendo nesta faixa que 

devem surgir os apoios de praia. Qualquer outra situação implica sempre um impacto significativo ao nível 

da utilização do património colectivo que esses sistemas constituem (BTVC, 1999). As ilhas barreira são 

zonas isoladas composta por formações dunares. Não existe uma zona pós-dunar, e muitas vezes, devido 

a uma acção do vento continuada e plurilateral, é difícil discernir a zona inter-dunar. 

Assim, de acordo com a distribuição das ocupações aconselhadas, estas ilhas deveriam estar 

totalmente desabitadas, contando com um controlado uso recreativo. Contudo, não é isso que acontece 

e a influência humana nelas é tremenda. 

 

 

O caso da Ilha de Faro 

Pelas suas características (o cordão dunar da Ilha de Faro) pode ser considerado como uma das 

maiores aberrações da faixa costeira portuguesa.  

(Dias, 2004, p.6) 

 

Figura 5 | Praia de Faro, península do Ancão 

 

A Ilha de Faro é o nome dado pelos habitantes da área à praia localizada na península do Ancão, 

parte integrante do sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa. Deste que há registos que a zona era 

ocupada por casas de pescadores, construções vernaculares feitas em juncos e madeira (AAVV, 1988), 

não havendo problemas causados pela ocupação humana até à década de 50, quando a zona deixou de 
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ser afectada pelo Domínio Público Marítimo (DPM) para passar a sua gestão a pertencer à Câmara 

Municipal de Faro (CMF).  

O factor preponderante que veio propiciar a ocupação na Ilha de Faro foi a construção, em 1962, 

da ponte rodoviária que hoje lhe dá acesso. Depois disso, o crescimento deste aglomerado urbano 

efectuou-se ferozmente, quer com construções de génese ilegal que mais tarde foram sendo legalizadas, 

quer com edificado legal construído de forma desregrada, sem obedecer a princípios urbanísticos 

coerentes e destruindo completamente os corpos dunares aí existentes (Dias, 2004). 

A década de 60 inaugurou uma expansão extraordinariamente intensa do turismo no Algarve 

(Mattoso, 2013) que, aliada às apetências da península do Ancão para fins balneares e ao acesso 

rodoviário facilitado, contribuíram para a total ocupação da Ilha de Faro com segundas habitações, hotéis 

e restauração, construídas em alvenaria de tijolo sobre a duna. Por sua vez, a construção de 

infraestruturas por parte da CMF só veio agravar a ocupação - e a especulação imobiliária na ilha foi 

empurrando as comunidades piscatórias para as pontas da península, fazendo-a escassear até ao número 

sem expressão que hoje em dia apresenta (Dias, 2004). Para além disso, iniciou o processo de destruição 

do sistema dunar que viríamos a observar décadas mais tarde. 

A evolução natural neste tipo de sistemas, em situações de elevação do nível médio do mar, é no 

sentido da migração do cordão arenoso (zona da barreira arenosa) em direcção ao continente. A 

urbanização aludida veio impedir essa evolução natural, fazendo com que o sistema entrasse em ruptura. 

O cordão dunar começou progressivamente a ser atacado pelo mar com mais intensidade e, na zona 

urbana, as casas começaram a ficar ameaçadas sendo, por vezes, danificadas. (Dias, 2004, p.7) 

Face a estas ameaças, foram implementadas medidas pela CMF, como a construção de estruturas 

longitudinais ao longo da praia, o alimento da duna, e até a demolição de várias casas clandestinas. Esta 

última medida, sendo a mais necessária, pois tratava de consertar a causa e não as consequências, foi 

amplamente contrariada pela população, o que intimidou a autarquia e impossibilitou a concretização de 

medidas mínimas imprescindíveis para a racionalização ecológica da zona. 

Na década de 90 generalizaram-se os temporais na costa sul da ilha, com ondas de 5 e 6 metros 

de altura, que provocaram galgamentos oceânicos, inundações e destruição de habitações (Dias, 2004). 

Novamente se realizaram reparos como o alimento das dunas, a dragagem de sedimentos, ou colocação 

de enrocamentos de emergência, mas nada se fez em relação à sobrepopulação e densificação da ilha. As 

marés vivas e galgamentos oceânicos resultantes desta interferência são agora tão habituais que já se 

tornaram atracção turística, sendo frequente a presença de turistas para ver o espectáculo da rebentação 

das ondas. 

Para além da densificação urbana massiva, a ilha tem ainda o problema de sobreocupação 

rodoviária, sendo que a mesma dispõe de cerca de 1000 lugares de estacionamento e, num habitual dia 

da estação alta, podem-se lá encontrar perto de 5500 veículos aparcados. Medidas simples, como a 

interdição de veículos na península, foram várias vezes debatidos, tendo sido inclusive construído um 
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parque de estacionamento fronteiriço para incentivar a população a utilizar transportes públicos para 

chegar à praia, deixando o carro no continente. Contudo, nem a autarquia foi para a frente com a 

interdição do espaço a veículos privados, nem a população se mostrou sensibilizada ao ponto de, 

voluntariamente, estacionar o seu veículo fora da ilha. 

Através do estudo da história e evolução da Praia de Faro depressa se pode constatar que este é 

um exemplo perfeito dos problemas detectados nas políticas de ordenamento das áreas costeiras. A falta 

de sensibilização da população em geral para esta problemática, aliado à falta de vontade e coragem 

política para inverter radicalmente a situação é desconcertante. Há ainda falta de financiamento para a 

realização de uma correcta justiça social de recompensa dos habitantes que perderão eventualmente as 

suas casas, apesar de poucas ou nenhumas serem as habitações únicas que se encontram no núcleo 

urbano da praia de Faro, o que só incentiva e dá sentido à sua relocalização. Se não forem tomadas 

medidas drásticas num período de tempo muito próximo será de prever a total perda do sistema dunar 

ou a revolta da Natureza, que se irá impor à força. 
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Capítulo 3  |  ENQUADRAMENTO – Uma ilha habitada 

AS ORIGENS DA CULATRA 

 

Figura 6 | Ilha da Culatra e os seus três aglomerados 

 

Culatra,  

Quando alguém aqui chegou e fez de ti o seu lar, decerto nunca pensou o povo que se gerou, 

Nesta ilha junto ao mar. 

Culatra,  

Que em muitas gerações viste os teus filhos crescer, vibrando nas emoções, vais pedindo em orações, 

Para a força do mar vencer. 

excerto da canção da Culatra, de Florival D. Reis Pereira 

 

Génese clandestina e evolução histórica 

Desde o século XVI que há relatos da ocupação da Ilha da Culatra, chamada na altura “Ilha dos 

Cães”, provavelmente devido à presença dos cães de água característicos da região. Acredita-se que a Ilha 

funcionava como sistema de quarentena para quem chegava de África, para evitar que a peste africana 

chegasse a Portugal. Em alguns relatos pode ainda ouvir-se referir a esta ilha como Ilha dos Leprosos, o 

que pode significar que enviavam para aqui pessoas que sofriam de tal enfermidade. Não havia qualquer 
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tipo de estruturas na Ilha, que não paliçadas, pelo que muitas das pessoas aí deixadas acabavam por 

morrer devido a doenças adquiridas na ilha, ou a ataques de pirataria, contra os quais não tinham 

qualquer protecção. Por volta do século XIX a toponímia alterou-se por motivos desconhecidos, passando 

a ilha a chamar-se então Ilha da Culatra. Geograficamente, já se aproximava da forma actual, facto que se 

acredita dever-se ao terramoto e consequente maremoto de 1755. Era também já conhecido o Cabo de 

Santa Maria, que se sabia ser o ponto mais meridional do reino, aparecendo este em vários mapas datados 

desta época (Coutinho, 2008). 

Havia nessa altura concentrações sazonais na ilha, relacionadas com as grandes armações de 

pesca, especialmente as de sardinha e atum, feitas entre Março e Setembro. Nesses meses afluíam 

inúmeras famílias à Ilha, construindo aí casas de barranco e telhados de colmo onde habitavam nesses 

meses. Não havia contudo relatos de ocupação anual da Ilha. 

Em 1856, foi construído na extremidade ocidental da ilha o farol do Cabo de Santa Maria, 

passando esta área, hoje em dia conhecida como núcleo do Farol, a ter alguns habitantes relacionados 

com a manutenção do mesmo. Este núcleo alargar-se-ia na década de 60, grandemente ligado ao 

alargamento da Barra Grande, por mão humana. Após as grandes alterações realizadas na barra, os 

engenheiros e empreiteiros começaram a assentar na Ilha, construindo aí casas legalizadas como 

recompensa pelos seus esforços. Esta parte legal é conhecida como a parte oeste da ilha. Cerca de 15 anos 

depois, com o 25 de Abril de 1974, a população, não alheia a este apropriar de zonas reservadas, 

reivindicou o direito a assentamento baseado no precedente aberto, aumentando a ocupação do Farol 

para o dobro com a construção do bairro clandestino 25 de Abril. Estas eram maioritariamente casas de 

recreio, sazonais, muitas vezes de pessoas do Alentejo, ou mesmo do Norte, que passavam todo o Verão 

na ilha (informação obtida através da entrevista ao arquitecto da CMF, Filipe Cunha – Anexo I). 

Contudo, os primeiros aglomerados da Ilha surgiram anteriormente. O início do século XX viu a 

chegada de pescadores que começaram, timidamente, a assentar no lado Nordeste da Ilha, no cordão 

lagunar, mais seguro que o da costa. Surgiram assim os núcleos piscatórios da Culatra e dos Hangares. Em 

1918 havia cerca de 13 casas em junco, precárias e destinadas maioritariamente aos homens da faina. Já 

na década de 40, datam registos municipais comprovativos da permanência de famílias completas na Ilha. 

Devido a alterações no tipo de construção, os pescadores começaram a permanecer na Ilha durante todo 

o ano, dando assim início aos aglomerados. A Culatra continuou posteriormente a desenvolver-se mas o 

núcleo dos Hangares estagnou, vendo o seu crescimento impedido pela autoridade marítima que, a 

determinada altura, aí criou uma área de acesso reservado onde se pensava construir, durante a 2ª Guerra 

Mundial, um Centro de Aviação Naval que acabou por não ir para a frente por falta de fundos. Em 1970 

os censos eram já feitos por freguesia, sendo registrado que, na altura, viviam 212 habitantes no núcleo 

da Culatra, essencialmente pescadores e suas famílias. No fim da década de 70 já estavam recenseados 

640 habitantes, equilibrados a nível de género (masculino 52%, feminino 47%), sendo que 45% deste 

número estavam abaixo dos 20 anos (Martinho, 1982). Este aumento calcula-se que tenha sido devido à 
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elevada taxa de natalidade e à fixação de pescadores vindos de outras áreas do Algarve, que começava 

agora a virar-se para o turismo e empurrar os pescadores para outros locais. Na altura existiam já carreiras 

de barco, cerca de 3 vezes ao dia, iniciadas em 1978. Não havia telefone e o correio que chegava à ilha 

aguardava na única mercearia que havia. No Verão de 1980 foi instalada uma ligação rádio aos Bombeiros 

de Faro, para casos de emergência e uma lancha colocada de sobreaviso (Martinho, 1982). 

Os homens da família dedicavam-se à pesca, no lado sul da Ilha, oceânico. As crianças estudavam 

na ilha o imprescindível, mas acompanhavam os pais nas suas lides, denotando-se alguma falta de 

escolaridade. A vida era dura e a sobrevivência física mais importante que o domínio da parte intelectual. 

A carta de pescador requeria apenas o 4º ano de escolaridade e os professores muitas vezes facilitavam 

o percurso académico dos alunos para a obter. As mulheres, consideradas frágeis para a pesca, 

dedicavam-se à apanha do marisco – em liberdade ou em viveiro – no lado norte, na Ria Formosa. Em 

1918 havia 6 viveiros registrados, subindo este número para 112 em 1980. Em alturas de temporal, os 

homens, não podendo ir ao mar, ajudavam nestas lides. (Martinho, 1982). 

Na altura não havia electricidade, água ou tratamento de esgotos. Sem electricidade não haviam 

câmaras frigoríficas que permitissem a conservação do peixe e marisco, pelo que o mesmo era vendido 

no dia, na lota ou a armazéns da indústria conserveira, em Olhão. Esta obrigatoriedade da ligação a Olhão 

era também preponderante noutras áreas. Os jovens, assim que obtinham rendimento próprio seguro, 

desejavam construir a sua própria casa. Os materiais eram transportados pelos próprios de Olhão, que 

depois construíam as casas com auxílio da família. Para além desta casa própria, principal, muitos 

culatrenses aspiravam ainda a uma habitação em Olhão, símbolo de segurança financeira e algum status 

social. Muitas vezes familiares e amigos juntavam-se e compravam em conjunto uma casa na cidade. 

Para além de casa própria, também a religião era importante para esta comunidade. A Igreja, 

feita com a ajuda dos residentes em data incerta, realizava sempre uma grande festa no primeiro domingo 

de Agosto, a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, data em que eram baptizados todos os nascidos 

desse ano. Muitos dos habitantes mais velhos não sabem, ainda hoje, a sua idade ou data de nascimento 

certa, sendo contados os anos a partir desta celebração (Martinho 1982). 

Embora o RPNRF restringisse a ocupação da ilha, o modo de viver simples e característico desta 

população garantiu-lhe o título de Núcleo Piscatório Protegido, passando o mesmo a ser preservado tanto 

pelo PDM da CMF como pela regulamentação da RNRF. Este último regulamentou fortemente o uso do 

espaço na Ilha e foi proibido a nível preventivo qualquer tipo de veículos motorizados na mesma. Sem as 

linhas orientadoras de faixas viárias, o aglomerado foi-se desenvolvendo de forma casual e informal, 

baseado nas relações pessoais entre os habitantes e nos fáceis acessos à costa e à ria, sem ordem ou regra 

de composição. Algumas das tradições antigas são ainda hoje facilmente reconhecíveis na ilha, mas o 

modo de viver moderno começou por chegar também aqui, embora mais lenta e obstinadamente. Houve 

o aumento do turismo diário e a necessidade financeira de ir trabalhar para a cidade. A escolaridade 

obrigatória foi sendo sucessivamente elevada e os ilhéus obrigados a sair da sua zona de conforto e trazer 
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para a ilha os conhecimentos do exterior. Quiseram melhores condições de vida, salubridade, mais 

modernidade. Em 2001 foram realizadas obras pela Câmara Municipal de Faro, que aqui fez canalizações 

de água, luz e sistema predial de esgotos. Esta obra ainda hoje é extramente controversa, por ter sido 

verdadeiramente dispendiosa e por ter sido feita única e exclusivamente para dar conforto e qualidade 

de vida a habitações clandestinas. Várias associações de protecção à Ria Formosa consideraram este passo 

como um incentivo ao assentamento e à urbanização de uma área dunar protegida (Anexo I). E assim 

chegámos aos dias de hoje. 

 

 
 

Figura 7 | Evolução da Ilha da Culatra 
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CARACTERIZAÇÃO ACTUAL 

Culatra, 

Abrigo dos culatrenses, és a pérola de todos nós. Tu vibras, choras e sentes o viver das tuas gentes, 

Desde o tempo dos avós. 

Culatra,  

Ilha linda e acolhedora, berço dos teus habitantes, és uma linda senhora, e tua virgem protectora 

A Senhora dos Navegantes. 

excerto da canção da Culatra, de Florival D. Reis Pereira 
 

 

Hoje em dia encontramos a Ilha da Culatra com três núcleos habitacionais: o núcleo da Culatra, 

com cerca de 1000 habitantes residentes, 90% dos quais se dedica ainda hoje às lides do mar, o núcleo 

dos Hangares, cujo crescimento estagnou devido aos terrenos condicionados pela Marinha e que está 

num estado de abandono, e o núcleo do Farol, que se baseia essencialmente em casas de veraneio, 

algumas delas já ocupadas todo o ano devido a reformados que para lá se mudaram efectivamente. 

Embora os núcleos do Farol e dos Hangares careçam de importância social, o núcleo da Culatra foi 

considerada de valor histórico e cultural, sendo um núcleo piscatório protegido dentro da RNRF 

(informação obtida através da entrevista à presidente da Associação de Morados de Ilha da Culatra, Sílvia 

Padinha – Anexo I). 

  

 

 

 

. Figura 8 | Estado actual Ilha da Culatra 
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De um ponto de vista demográfico, a Culatra contraria os índices de despovoamento dos 

pequenos aglomerados urbanos. Esta aldeia tem uma taxa de natalidade relativamente elevada e uma 

pirâmide etária equilibrada. Em 1000 habitantes, cerca de 100 são crianças entre os 6 e os 12 anos, 

mantendo-se a escola da ilha aberta e cheia. Após os 12 anos, as crianças tem um barco municipal que as 

leva até Faro, onde passam a estudar após o 7º ano de escolaridade, mas muitas delas, quando 

questionadas, dizem gostar de viver na ilha e querer permanecer na mesma quando crescerem (Anexo I). 

Os principais motivos apontados para esta conservação na Ilha da Culatra são as raízes ao local, 

de onde muitas vezes descende já 3ª geração, a proximidade ao local de trabalho e a segurança que o 

isolamento da Ilha traz. Esta segurança/isolamento sente-se ao passear pelo aglomerado e traduz-se num 

viver muito próprio das pequenas aldeias - portas e janelas são deixadas abertas, bicicletas sem correntes, 

crianças a brincar pelas ruas, roupa deixada a secar nos alpendres. 

O facto de a população ser tão reduzida também influí no espírito da comunidade. Todos se conhecem, 

bem como as famílias a que pertencem e que ocupação têm. Embora isto tenha um aspecto negativo - os 

estranhos ao aglomerado são automaticamente notados e olhados por vezes com desconfiança – também 

contribuí para que haja um grande espírito comunitário. É uma comunidade muito unida, com vários 

eventos comunitários e religiosos anuais, onde a Associação de Moradores têm um papel preponderante. 

Esta é uma comunidade, no sentido antropológico “um grupo local integrado por pessoas que 

compartilham um território bem definido, as quais estão ligadas por laços de intimidade e convívio pessoal 

e participam de uma herança cultural comum” (Dias, 1961, pag.39). Esta comunidade têm como marcos 

comunitários a Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes, sendo a religião parte preponderante desta 

comunidade (como em grande parte das comunidades piscatórias), e o Centro Associativo do Culatrense. 

Contudo, apesar de extremamente activos, os habitantes têm falta de zonas de encontro e permanência 

no exterior, sendo os cafés os locais de eleição para tempos de ócio. 

É um núcleo sem acesso rodoviário, onde dominam os movimento pedestres e através de 

bicicleta, contando com alguns tractores para transporte de mercadorias e recolha do lixo. Sem carros, há 

três maneiras de chegar ao núcleo: a pé, vindo de outras partes da ilha; através de barcos de carreira, 

pelo cais; e por barco pessoal, atracando o mesmo no porto de abrigo. Para turistas e trabalhadores, para 

além de barco próprio e mar-taxi – apenas disponíveis durante as horas laborais ou por chamada – há 

uma carreira que faz Olhão-Culatra-Farol, funcionando cerca de 3 vezes ao dia em época baixa e 6 em 

época alta, e uma que faz Faro-Farol-Culatra, que apenas funciona 3 vezes ao dia em época alta. Apesar 

de ter acesso controlado, a Ilha da Culatra é bastante popular no sotavento algarvio, sendo comum ir para 

uma das ilhas de Olhão ao fim de semana, ou até passar férias. Estas ilhas são vistas como idílicas pelo 

isolamento e tranquilidade que conferem, estando longe de tudo, mas, ao mesmo tempo já aqui ao lado 
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Análise urbana 

 

 

. Figura 9 | Análise de serviços e fluxos na Ilha da Culatra 

 

O núcleo piscatório da Culatra, pela sua génese espontânea e clandestina e pelas características 

inerentes ao sistema geológico em que se encontra, é um exemplo ímpar de relativo caos urbanístico, 

como explicado pela sua evolução. O eixo que marca o aglomerado é o eixo norte/sul, que liga a ria à 

costa, à qual os habitantes dão o nome de Avenida 19 de Julho, dia da Culatra. As primeiras habitações 

viram as entradas para esta avenida, surgindo depois paralelas à mesma e ruas diagonais e 

perpendiculares que surgem por impulso e necessidade do momento e não por planeamento antecipado. 

A nível de edificações, a norma é a habitação unifamiliar de um ou dois pisos, isolada, com uma 

zona exterior delimitada ou apenas adivinhada pelos arranjos paisagísticos e estendais de roupa 

improvisados pelos habitantes. Os telhados variam entre as duas águas e a cobertura plana, dependendo 

mais do gosto dos habitantes que de outro motivo vernacular. Os motivos de pesca são a constante e, ao 

passearmos pelas vielas, vamos vendo redes de pesca, âncoras, armadilhas, cântaros, barcos inutilizados. 

O arranjo e primor das habitações mostra a constante manutenção que as mesmas necessitam face aos 

elementos agrestes do lugar, mas também o carinho que a população tem pela ilha e pela sua própria 

casa.  

Com mais de dois pisos apenas temos algumas das estruturas públicas. O núcleo conta com a 

Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes, o posto de socorro da Cruz Vermelha, a sede e campo de futebol 

da Associação Culatrense (onde funciona a delegação da Junta de Freguesia, a sede da Associação de 

Moradores e Correio), a Escola de Educação Básica do 1º e 2º ciclos, o Infantário, o Centro-Social, cerca 
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de três dezenas de casas de apoio à pesca, cedidas em 2008 pela CMF ao porto de abrigo, cafés, 

restaurantes e mercearias. É de notar que o aglomerado, embora tenha igreja própria, não possui 

cemitério, que nunca foi realizado porque contaminaria o sistema de águas da ria. Este é um factor 

preponderante para podermos avaliar a fixação de pessoas a um aglomerado – ao haver uma ligação 

afectiva aos restos mortais de familiares é difícil para alguém abandonar um determinado local. Isto não 

acontece neste aglomerado, cujos mortos estão maioritariamente no cemitério de Olhão. Em 2013 a 

Associação de Moradores procedeu ainda à construção de um heliporto, com a justificação de uma 

resposta mais rápida e eficiente em caso de emergência, mas a obra ficou por terminar devido à 

ilegalidade da mesma, feita à rebelia tanto da CMF como do RNRF.  

Em termos de zonas, a Ilha tem várias áreas identificáveis, que derivam do período de 

assentamento das mesmas. A área este é a mais antiga, onde os Pioneiros iniciaram a ocupação da Ilha. 

Nesta área podemos encontrar as habitações mais antigas, duas das quais ainda em madeira e barranco, 

e uma população mais envelhecida. A zona central tem a população mais jovem e as famílias cujas 

gerações se mantêm na Ilha. Esta zona, dependente da faixa etária jovem, é também a zona onde se 

assiste a maior empreendorismo: mais iniciativa privada e abertura de cafés, restaurantes, pequenas 

lojas. É também nesta área que se encontram a maioria dos serviços.  

A parte norte é das partes mais recentes do aglomerado e surge no prolongamento da principal 

via, o eixo ria-costa. Aqui encontramos habitações de descendentes da Ilha cuja vida comunitária não está 

tão acesa. Muitas vezes trabalham em Olhão ou Faro, por vezes tendo lá uma segunda habitação. Contudo 

continuam a ter as raízes neste aglomerado. Por fim temos a zona mais recente: as periferias. Não 

formando uma área geográfica assinalável, esta categoria engloba as segundas habitações – casas de 

férias – construídas já depois da década de 80, que foram sendo feitas onde havia espaço, com vista para 

a ria, encontrando-se dispersas pelo outskirt do aglomerado. 

 

 

Arquétipo da casa da culatra 

Ao falarmos do arquétipo construtivo da ilha é difícil olhar para as construções actuais que lá 

existem. Estas foram constantemente alteradas e aumentadas, não se percebendo qual a origem ou 

características unitárias das mesmas. Foi só através do estudo de relatos orais e escritos de habitantes 

mais idosos da ilha que se foi capaz de chegar às seguintes conclusões. 

As típicas casas dos movimentos pendulares eram cabanas em junco e madeira, com telhados de 

duas águas de colmo, efémeras. Tinham um só piso e, para além do corpo principal, três partes: um anexo 

exterior, um logradouro privado e um pequeno quintal na parte da frente. Este quintal servia as famílias, 

que viviam do que pescavam e cultivavam. Ainda hoje, ao passear pelo aglomerado, podemos ver quintais 

com vegetais e árvores de fruto sobre a duna. 
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O corpo principal contava apenas com uma divisão única: cozinha, onde de noite os ilhéus 

dormiam. Os anexos foram feitos inicialmente com o intuito de guardar instrumentos das artes da pesca, 

mas com o tempo começou a ser utilizado como parte da habitação, surgindo quartos ou salas de família 

no mesmo. Eram casas garridas, caiadas de branco e cada uma com barra de uma cor, que servia para 

diferenciar as casas, não numeradas. O pátio e as arrecadações eram muito vividos. Lá passava-se grande 

parte da vida: a amanhar o peixe, a comer petiscos, à volta do poço, a cuidar do material de pesca…  

Há medida que as famílias foram crescendo, ganhando mais dinheiro e tendo conhecimento das 

condições de vida de outras populações, quiseram mais espaço e melhores condições de salubridade. 

Contudo, o Parque Natural não permitia aumentar as habitações ou construir novas. Para ludibriar as 

entidades fiscalizadores, os pescadores começaram a construir em tijolo por dentro do barranco, 

mantendo as aparências exteriores, mas ganhando maior conforto e segurança para aguentar na ilha os 

meses de Inverno. Por sua vez, os filhos destes, sem possibilidade de construir a sua própria casa, 

começaram a construir novas casas nos quintais da casa dos pais, ou um segundo piso independente, que 

reportavam como melhoramento da primeira habitação. Hoje é bastante normal encontrar várias 

gerações a viver numa mesma edificação, geralmente com portas e entradas independentes.  

Desta maneira a ilha ficou descaracterizada e a construção individual sobrepôs-se à norma 

corrente. As habitações sucedem-se hoje no aglomerado numa total diversidade de forma e uso, sendo 

contudo ainda possível encontrar uns exemplos da típica casa da Culatra, se soubermos o que procurar. 

 

 

 

 

Figura 10 | Arquétipo da casa tradicional da Ilha da Culatra 
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UM FUTURO INCERTO 

 

Culatra, 

És ilha de pescadores, valentes lobos do mar. Os teus filhos são senhores que por ti são lutadores, 

E nunca te vão deixar. 

Culatra, 

Moira encantada, sereia dos oceanos de límpida água salgada, areia branca cuidada: 

Segue assim por muitos anos! 

excerto da canção da Culatra, de Florival D. Reis Pereira 

 

Medidas previstas pela SPLRF 

Para melhor perceber as medidas previstas na Ilha da Culatra, interessa localizá-la no que diz 

respeito a instrumentos de gestão territorial e entidades interessadas. Como principal fonte de pesquisa 

deste subsector estão os instrumentos de gestão territorial mencionados mais à frente e as entrevistas 

aos profissionais da área: arquitecto Filipe Cunha (CMF) e engenheira Elsa Caetano (SPLRF), cuja 

transcrição se encontra no Anexo I deste documento. 

A Ilha da Culatra pertence à freguesia da Sé do Concelho de Faro. Contudo, nenhum deste solo é 

solo municipal, fazendo parte do Domínio Público Marítimo (DPM). Além disso, a ilha está também 

incluída na Reserva Natural da Ria Formosa, na Rede Natura 2000 e na Rede Ecológica Nacional, sendo 

que cada um destes grupos tem uma entidade reguladora diferente e uma regulamentação própria 

também diferente, nem sempre coincidente. 

Em termos dos núcleos urbanos e respectiva jurisdição o núcleo do Farol está dividido, estando 

a parte poente sobre jurisdição da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM), 

onde há a parte de porto afecta à barra, e o lado nascente está sobre o abrigo da APA/RH. Os Hangares 

estão também sobre a jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente/Região Hidrográfica (APA/RH) e 

tem uma parte de servidão militar. O núcleo da Culatra, tal como o Farol, tem uma parte sobre a 

APA/RH/Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) – RNRF, estando classificado como 

núcleo piscatório a proteger, e uma parte ligada ao SecCTM. Só aqui temos uma mão cheia de entidades 

com jurisdição sobre um pequeno território. 

 Como principais instrumentos de gestão territorial a estudar, no que diz respeito à Ilha da 

Culatra, pode-se apontar o POOC que lhe é afecto, o Plano de Ordenamento do Parque Natural (POPN), a 

regulamentação Reserva Ecológica, a regulamentação da Rede Natura 2000 e o PDM do município de 

Faro. Cada regulamentação é gerida por uma entidade diferente, com um parecer sobre as medidas a 

tomar em relação à área, existindo ainda outras associações ou entidades que interessam ouvir, como 
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por exemplo a Associações de Moradores da Ilha da Culatra ou a UAlg. Como entidades fiscalizadoras das 

medidas aprovadas temos a RNRF e a APA.  

Paralelamente a estes planos, a título excepcional e abrigado dentro do POOC afecto à Ria 

Formosa, estão actualmente em vias de serem aceites 4 PIRs para a Ilha da Culatra. Os PIR são Planos de 

Intervenção e Requalificação/ Renaturalização criados pela Sociedade Litoral Polis Ria Formosa que, não 

sendo instrumentos de gestão territorial reconhecidos pelo Governo, dão uma informação semelhante a 

um Plano de Pormenor.  

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa (SPLRF) é uma entidade efémera, financiada por fundos 

comunitários cujo objectivo é cumprir uma série de acções que constam do plano estratégico realizado 

pela própria sociedade. Esse plano estratégico integra acções e medidas previstas pelos múltiplos 

instrumentos de gestão territorial que afectam a zona em questão, como sejam o POOC, o Plano de 

Ordenamento do Parque Natural, e vários projectos propostos pelas Câmaras Municipais. Os fundos 

comunitários que financiam o projecto estão previstos ser gastos até 2015, altura em que o 

empreendimento deverá estar concluído e a Sociedade será dissolvida. O plano da SPLRF para a Ilha da 

Culatra é a realização das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) do POOC afecto à Ria 

Formosa e o seu principal obstáculo tem sido o elevado número de entidades com um parecer a dar sobre 

a área a intervir, entidades essas cujos interesses ou valores muitas vezes não coincidem. 

Como dito anteriormente, o plano baseia-se em 4 PIRs, dois de renaturalização e dois de 

reestruturação. O núcleo da Culatra será reestruturado, com a demolição das segundas habitações como 

principal medida e o núcleo dos Hangares será totalmente renaturalizado. A parte nascente do núcleo do 

Farol, a área portuária, será reestruturada, pois, pela importância do próprio Farol e pela necessidade de 

controlo e manutenção da barra Faro-Olhão, a parte oeste está já artificializada e nunca poderá deixar de 

ser ocupada. A parte poente do núcleo do Farol, o chamado bairro 25 de Abril, será renaturalizado. 

Para a criação destes PIRs a SPLRF analisou cuidadosamente não só todos os planos afectos à 

área como as opiniões das entidades interessadas. Além disso, foi feito um estudo do custo orçamental 

que implicaria manter populações em zonas tão instáveis. Estas são áreas que não só têm um valor 

ecológico a proteger, como apresentam zonas de risco para a população. Manter pessoas a residir nestas 

zonas implica um custo real e potencial muito grande, para além de um risco pessoal desnecessário a 

longo prazo.  

 

Sistema Dunar 

Para realizar uma intervenção informada torna-se necessário analisar agora o futuro ecológico 

da ilha - qual o potencial de recuperação do sistema da mesma e quais as alterações previstas como 

prováveis nos próximos 50 anos. 
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Comecemos por analisar a interferência humana no sistema das dunas da ilha. Esta pode ser 

dividida em quatro sub-categorias: conversão, remoção, uso e influência externa. Por conversão 

entendemos a alteração da vegetação, ou da forma dunar. Isto acontece ao construir sobre a duna – quer 

falemos de habitações, estradas ou campos de golfe, entre outros. Por remoção entendemos a utilização 

da areia das dunas para outros usos, como a indústria, ou a remoção das dunas para melhor vista, em 

empreendimentos costeiros. Por uso, compreende-se o uso da duna para recreação: banhos de sol, andar 

a cavalo, passeios de bicicleta, entre outros. Pela influência externa referimo-nos a acções humanas que, 

ainda que indirectamente afectam a duna – como seja a realização de barras ou desassoreamentos. Aqui, 

embora a duna não seja alterada por mão humana, estas medidas influem no sistema, alterando as dunas 

com o tempo (Antunes, 2013). 

Na Ilha da Culatra as maiores influências humanas são as externas, devido à abertura da barra de 

Faro-Olhão, e a conversão, através da construção dos três aglomerados urbanos. Estes foram feitos, no 

caso dos Hangares e da Culatra no lado lagunar da Ilha, que está dentro da duna secundária, e no caso do 

núcleo do Farol, na duna primária. Ambas as áreas deveriam ser desabitadas, não estando o sistema 

preparado para receber tais cargas e influências. No caso da construção sobre a duna, a destruição total 

da vegetação e o nivelamento em grandes áreas transforma uma duna fixa numa duna móvel, sendo assim 

os processos de novo dominados pela presença da areia e do vento e da relação entre eles e as estruturas 

ocorrentes na duna. O desfecho deste encontro de factores traduz-se quase sempre na destruição da 

duna e/ ou da estrutura artificial, com riscos de recuo da linha de costa significativos. No artigo Impacts 

of residential development on vegetation cover for a remote coastal barrier in the Outer Banks of North 

Carolina, USA, de Crawford, Marcucci e Bennett, os autores referem os principais impactos do uso 

residencial nos sistemas dunares: a destruição da vegetação natural, que serve como elemento agregador 

da duna; a interferência com as trocas de areia e erosão que acontecem e devem acontecer diariamente, 

a introdução de espécies vegetais não nativas e que podem ser nocivas para o sistema e a limitação de 

movimentos da vida selvagem que aí habita. A instabilidade da acção humana poderá levar ao 

acontecimento ou aceleração de diversos problemas, facto para o qual deveríamos estar alerta. (Ceia, 

2010)  

Há ainda a presença do turismo diário na ilha, que também influencia a duna negativamente. O 

estrago vem principalmente do pisoteio da duna. Quando a vegetação é continuamente pisada a ponto 

de desaparecer, a areia solta não oferece resistência e o vento é rápido a explorar um caminho 

preferencial, que inicia um chamado blow-out ou duna em ferradura, que avança rapidamente e que em 

casos extremos pode pôr em risco todo o sistema dunar e os usos a ele associados (Paixão, 2013). 

Sendo uma área totalmente renaturalizada – remoção total das edificações – esta regenerar-se-

ia totalmente de uma forma natural, por acção do vento. Primeiro seria restituído o sistema de areias da 

duna, quer de forma natural quer com ajuda, e de seguida a vegetação da mesma, que estabilizaria a 
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duna. Havendo vegetação, a vida animal seguir-se-ia, podendo o sistema estar totalmente restabelecido 

num prazo de tempo relativamente curto. 

Não havendo qualquer tipo de preocupação com uma redução ou mudança no meio de ocupação 

dos sistemas dunares, a degradação dos mesmos continuará a ocorrer de forma cada vez mais rápida, 

sendo as suas consequências fortes mas de alguma forma imprevisíveis. 

Sendo estes os riscos para o sistema, é importante analisar também os riscos a que a população 

está sujeita. Após a entrevista com o geólogo especialista em dunas, Óscar Ferreira, professor na UAlg 

(Anexo I), foi referido que o núcleo da Culatra está relativamente salvaguardado por se encontrar no lado 

lagunar da ilha. O principal risco que a população corre no prazo da próxima geração é o de eventuais 

cheias, pois a maioria das habitações do aglomerado encontram-se a uma cota inferior à do nível máximo 

que o mar pode alcançar no Inverno (sobrelevação). Contudo, este risco foi minimizado pela própria 

população que ao longo dos anos movimentou areias e entulho para as áreas problemáticas, controlando-

as. Os Hangares hoje em dia estão visivelmente desabitados, pelo que o único risco seria a perca de 

infraestruturas. Quanto ao núcleo do Farol, sendo consequência directa da abertura da barra, carece 

anualmente de medidas humanas de salvaguarda, e irá sempre precisar, enquanto a barra estiver 

artificialmente aberta. 

 

Alterações Climáticas 

Para além dos perigos e ameaças apresentados pela ocupação do sistema físico da duna, temos 

também de ponderar as mudanças climáticas induzidas pelo Homem que já acontecem e se preveem 

aumentar ao longo dos próximos anos. 

Várias são as entidades que têm estudado o impacto humano no ambiente na época pós-

industrial. O aumento exponencial da população aliado ao estilo de vida moderno fizeram das últimas 

gerações intervenientes na dinâmica climática terrestre. A EEA (European Ennvironmental Agency), tem 

no seu relatório Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, algumas das mensagens chave 

que importa ter em consideração. Nele, é dito que as alterações climáticas estão maioritariamente ligadas 

com o aumento da temperatura causado pelas emissões de gases poluentes para a atmosfera. O aumento 

da temperatura causará alterações na precipitação normal, o derretimento gradual dos glaciares e calotes 

polares – que por sua vez aumentam o nível médio das águas do mar – e a seca de fontes superficiais e 

subterrâneas de água potável. Estas alterações, já observadas, estabeleceram valores recorde nos últimos 

anos, e estão previstas tornarem se mais e mais visíveis com o passar dos anos. Este equilíbrio mexerá 

com os sistemas ambientais e sociais da Europa, e de todo o mundo. 

A mudança climática terá influências em todas as áreas. Na agricultura e pecuária – através da 

alteração do clima local e das normas de precipitação; na pesca – através da extinção e/ou migração de 

espécies e da força das tempestades de inverno; no abastecimento de água – através das secas; e no 
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turismo – através das alterações climáticas e ondas de calor. Uma das áreas que será definitiva e 

profundamente afectada será a faixa litoral, não só pela subida do nível médio das águas do mar, que será 

gradual mas constante, como pela força e intensidade que as tempestades vão passar a ter - relacionada 

com o aumento geral da massa de água oceânica - e pelo aumento da erosão. 

No trabalho Planning Climate Resilient Cities: Early Lessons from Early Adapters, apresentado no 

5º simpósio de Pesquisa Urbana em Marselha, foi documentada a importância de não só diminuir a 

pegada ecológica das sociedades desenvolvidas, como a de adaptar desde já as zonas que sabemos ser 

mais vulneráveis a estas alterações: o litoral. Neste estudo, a adaptação ao novo clima litoral passa por 

três fases: acomodar - nutrir praias, restituir sistemas danificados; proteger – exclusivamente para zonas 

problemáticas, construção de pontões e muros de suporte; e retroceder - retirar as pessoas da costa de 

maneira sequencial mas continua: prevenir perdas materiais e humanas. Por fim, afirma que estas 

medidas, que devem em tudo ser consideradas prioritárias, devem ser pensadas globalmente mas 

começar com estratégias locais, através de intervenções pertinentes. 

Daqui podemos concluir que a Ilha da Culatra, pelo seu carácter de barreira, baixa altitude e 

comunidade piscatória, será afectado em todos os níveis. A subida do nível médio das águas do mar 

causará cada vez mais inundações até tornar a ilha um banco de areia (embora isso não seja espectável 

nos próximos anos), bem como causará tempestades cada vez mais violentas, aumentando a erosão. Por 

sua vez, as pescas, bem como o ecossistema da Ria Formosa, ficarão comprometidos pelas tempestades 

e pela extinção/migração da fauna da ria. É importante lembrar que uma atitude, a ser tomada, deve sê-

lo quanto antes. Com tempo podem ser feitos planos que respeitem o ambiente e ofereçam justiça social 

às pessoas em causa.  



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  41 

Capítulo 4 | PROPOSTA – Um projecto diferente 

A maioria da área das ilhas barreira do sistema ainda está desocupado por estruturas feitas pelo 

homem. Para a sua sustentabilidade é essencial manter as características existentes. As comunidades 

piscatórias devem adoptar algumas medidas correctivas para preservar a sua identidade cultural, 

melhorar a qualidade de vida da população e evitar um crescimento exagerado. O resto das comunidades, 

que são baseadas no turismo e muitas vezes estão localizadas em áreas de alto risco, poderiam passar por 

uma completa reformulação das estruturas de habitação ou ser demolidas sempre que possível.2  

Ceia, 2012,p.485 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Reestruturação urbanística e política 

Até hoje os casos de estudo que podemos evidenciar, como o apresentado da Ilha de Faro, têm 

sido exemplo da má utilização que as ilhas barreira da Ria Formosa sofreram, através de uma ocupação 

excessiva e desregrada. A falta de planeamento, aliado à desconexão entre a ocupação humana existente 

nas ilhas e os valores ecológicos e ambientais das mesmas, faz com que seja difícil encontrar já 

comunidades sustentáveis na Ria Formosa. 

Ao longo do trabalho de investigação realizado, foram vários os factores a ter em consideração 

quanto à legitimidade de ocupação da Ilha da Culatra, e quase todos negativos. A influência nefasta da 

ocupação humana no sistema dunar, aliado aos riscos materiais e humanos da permanência destes 

aglomerados face às alterações climáticas que se avizinham são, no mínimo, desencorajadores. 

Dentro dos três núcleos presentes na Ilha, acreditamos que os PIRs que a SPLRF apresenta são 

racionais e razoáveis. A renaturalização dos Hangares e de grande parte do Farol são uma estratégia de 

salvaguarda do sistema dunar e dos bens materiais dos seus habitantes que devem ser aplicados quanto 

antes. O único ponto de salvaguarda do actual plano do SPLRF com o qual somos obrigados a discordar é 

a da recolocação das famílias dos Hangares e Farol, que sempre residiram na ilha, para a zona incerta 

                                                           
2 Ipsis verbis: The majority of the system’s barrier island area is still unoccupied by man-made structures. 

For sustainability it is essential to maintain the existing pristine characteristics. Fishing communities must 

adopt some corrective measures to preserve their cultural identity, improve the population’s quality of life 

and avoid exaggerated growth. The rest of the communities, which are based on tourism and are 

sometimes located in high risk areas, could undergo a complete reformulation of the housing structures 

or be demolished whenever possible. (Ceia, 2012,p.485) 
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algures nos arredores de Olhão – algo previsto como consequência da renaturalização destes núcleos pela 

SPLRF. Estas pessoas, que segundo os levantamentos feitos pela SPLRF são apenas quatro núcleos 

familiares, devem ser realojados na Culatra, por uma questão de justiça social. 

Por outro lado temos a incompatibilidade de jurisdição que tem vindo a contribuir para a total 

descaracterização arquitectónica da ilha e aumento populacional da mesma. O POOC prevê a construção 

de novas habitações para aqueles que, sendo descendentes dos ilhéus, lá querem permanecer e trabalhar. 

Contudo, a RNRF não permite novas habitações, apenas melhoramentos às existentes - surgindo então os 

anexos, segundos andares, ocupação dos logradouros e jardins, numa casualidade caótica. Se por um lado 

a CMF é a entidade reguladora, definindo no seu PDM os parâmetros de ocupação, por outro a Reserva 

Natural da Ria Formosa é a entidade fiscalizadora. É essencial que regulação e fiscalização sejam feitas 

por uma mesma entidade e que seja restrita a construção de génese, bem como qualquer melhoramento 

ou renovação que resulte no aumento de área bruta de uma habitação. Estes dois problemas, sendo 

específicos desta Ilha, são paralelos em muitas outras áreas do país, sendo assim aplicáveis. Precisamos 

de reduzir as entidades envolvidas no processo de decisão e aplicação dos planos, e perceber que temos 

de restringir a ocupação no nosso litoral, para salvaguarda da população e redução de custos futuros. 

Por fim, a entidade fiscalizadora teve ter a capacidade e autoridade de punir e contrariar quem 

não respeitar a regulamentação, sem que uma situação se arraste indefinidamente, como é o caso. 

 

Resumo dos princípios de intervenção: 

1. Reestruturação da Ilha da Culatra 

a. Renaturalização do Núcleo dos Hangares 

b. Renaturalização da parte ilegal do Núcleo do Farol 

c. Requalificação do Núcleo da Culatra 

d. Revisão dos percursos entre núcleos – sobrelevados 

2. Reestruturação das entidades reguladores/fiscalizadores da Ilha da Culatra 

a. Entidade única que regulamente e fiscalize. 

b. Regulamentação clara, sem espaço para más interpretações 

c. Capacidade de execução da regulamentação 

 

 

Núcleo da Culatra - Desdensificação qualificada 

Dentro do princípio de requalificação do núcleo piscatório da Culatra, é necessário ter dois 

aspectos em conta: que esta é uma comunidade particular e pitoresca, muito ligada ao espaço geográfico 

e simbólico que habita – a ria – e que interessa proteger, mas que por outro lado as ilhas barreira da Ria 
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Formosa são um sistema instável que pelas suas características próprias e pelo espaço na faixa litoral que 

as alterações climáticas ameaçam, importa estar desocupado. 

Evitar riscos humanos e materiais deve ser sempre o principal objectivo de medidas políticas, 

pelo que a ilha deve ser desocupada: mas este não precisa de ser um processo violento de expulsão de 

uma comunidade em prol da renaturalização de um habitat. O tempo pode e deve ser nosso aliado na 

resolução deste conflito de forma pacífica, sequencial, e racional. 

Desde meados do século passado que se assiste ao rápido e constante abandono dos pequenos 

aglomerados urbanos do interior em prol das grandes cidades, que têm maior capacidade empregadora, 

mais oferta de lazer e recreio e maior comodidade e escolha em termos de serviços. Aliado a esta 

tendência, os sectores primário e secundário são cada vez mais vistos como empregos precários e 

desqualificados, aos quais as gerações mais novas não aspiram. Desta forma não é de estranhar que tanto 

as aldeias do interior, ligadas em parte à agricultura e pecuária, tanto as aldeias piscatórias – que para 

além do abandono da pesca lutam ainda com a procura de terrenos costeiros para turismo e habitação 

de luxo - se vejam cada vez mais num estado de semiabandono que, muitas vezes, deixa os próprios 

municípios com o dilema de como tratar estas áreas. Se, por um lado, qualificar estes aglomerados pode 

incentivar a população a neles permanecer e investir, por outro poderão estar a qualificar uma área 

destinada ao abandono, sendo feitos gastos que não serão justificáveis a longo prazo.  

 

 

 

Figura 11 | Esquemas de expansão urbana  

 

Se há muito a arquitectura tem vindo a estudar a expansão de aglomerados urbanos, nenhum 

estudo foi ainda feito sobre a contracção dos mesmos. Contudo, cada vez mais o novo século nos 

apresenta este problema, e os exemplos observados até ao momento mostram que deixar um 

aglomerado urbano findar por processo natural não é saudável, sustentável, ou justo para as populações 

que lá habitam. 

Há a necessidade de começar a pensar em como será possível proceder a uma desdensificação 

qualificada de um aglomerado, de quais serão os passos a tomar, que medidas propor. Se invertemos o 

processo de pensamento no que diz respeito à expansão de aglomerados, podemos começar com uma 

base de princípios experimentais para a retracção dos mesmos. 
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Primeiramente é necessário identificar o centro estável do núcleo, certificando-nos que os 

serviços imprescindíveis estão aí concentrados. De seguida é necessário olhar às ligações pedestres (e 

rodoviárias, se for o caso), precavendo que as periferias não sejam nem essenciais nem escolhas 

privilegiadas em termos de percurso. É necessário fazer uma cuidadosa análise social das áreas 

envolventes do núcleo, calculando o seu tempo de vida provável e a sua natural ordem de abandono, 

propondo períodos temporais para a renaturalização dessas áreas que vão de encontro a esta análise. A 

sectorização dos espaços e escolha da sequência de abandono deve ser racional e clara, de maneira a 

evitar mal entendidos. 

Desta forma não só estamos a trabalhar progressivamente para o objectivo final: a total 

renaturalização da área, como a trabalhar com a comunidade no sentido de lhes dar tempo de preparação 

para o abandono da sua casa e a manter a qualidade de vida das mesmas durante o período de retracção. 

O centro estável pode, ou não, fazer sentido manter-se, consoante o caso onde este plano seja aplicável. 

 

Duna – estratégias de recuperação 

Como vimos no capítulo Influência humana na paisagem, a Ilha da Culatra é um ilha dunar 

extremamente frágil e cuja ocupação humana influencia negativamente, levando à deterioração da duna. 

Como meio de intervir e desacelerar ou parar este processo de deterioração, o artigo Coastal vulnerability 

in barrier islands: The high risk areas of the Ria Formosa (Portugal) system de Ceia, Patrício, Marques e 

Dias, refere três tipos de abordagem: estabilização pesada, estabilização leve e alternativas não 

estruturantes. A estabilização pesada diz respeito à criação de estruturas que fixem o sistema dunar, como 

sejam muros marítimos de oposição às ondas, esporões ou quebra-mares. Na Ilha da Culatra já existem 

estes tipos de estabilização. A abertura da barra Faro-Olhão, que separou uma ilha em duas - a Ilha 

Deserta e a Ilha da Culatra - permitiu a navegabilidade da ria e a criação dos portos comerciais de Faro e 

de Olhão, o que aumentou a viabilidade económica da área. Contudo, teve algumas consequências a nível 

do sistema dunar. As areias passaram a ser acumuladas no lado da Ilha Deserta, deixando o núcleo do 

Farol numa posição de risco, com o recuo da linha de costa em cerca de 130 metros. Para salvaguardar 

população e infraestruturas teve de ser feita uma parede em pedra e um pequeno esporão – dois 

exemplos de estabilização pesada. 

A estabilização leve implica tentar de alguma forma nutrir o sistema dunar, quer através da 

criação artificial de dunas, o alimento do areal da praia, ou a replantação de vegetação nativa. Este tipo 

de estabilização também tem sido utilizado na Ria Formosa, maioritariamente na Ilha de Faro, a área mais 

precária e debilitada do sistema dunar da mesma. 

A última, as alternativas não estruturais, implicam não remendar as consequências, mas sim 

acabar com a causa: propõe a recolocação/expropriação das populações e infraestruturas existentes, quer 



Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
Projecto Final de Mestrado Viver da Ria – Requalificação da Ilha da Culatra 

 
 
 

 
 

Ana Eugénia Caldeira  |  Janeiro 2015 |  45 

pelos valores ecológicos e paisagísticos do local, quer pela segurança das próprias populações que aí 

ocupam (Ceia, 2010). 

Devemos considerar que a força da Natureza acaba muitas vezes por contrariar e destruir as 

estabilizações pesadas, que uma vez mais, mostram a vontade do Homem dominar a Natureza ao invés 

de, como disse Mattoso, contemplá-la. As estabilizações leves retardam o problema, mas são apenas 

provisórias se não se agir sobre a causa. O raciocínio lógico diz-nos que, considerando cada caso como 

particular, a melhor maneira de agir para verdadeiramente salvaguardar o sistema e as vidas de quem lá 

habita será utilizar as alternativas não estruturantes (desocupação da área) aliadas com estabilizações 

leves para mais rapidamente regenerar o sistema. 

Desta forma, prevê-se a total renaturalização do núcleo dos Hangares e parcial do núcleo do 

Farol. O núcleo da Culatra será renaturalizado sequencialmente, como já visto, sendo previsto uma 

diminuição de 70% da ocupação em 30 anos. 

Quanto aos percursos pedestres, há que prevê-los com a certeza possível e criar passadeiras 

sobrelevadas que salvaguardem a duna do pisoteio. 

Para a reestruturação do núcleo da Culatra, prevê-se que tenham de surgir novas construções. 

Embora isto seja algo controverso – construção nova num projecto de renaturalização – há que ter em 

vista que estamos a tentar preparar um aglomerado que surgiu organicamente para um plano sequencial, 

protegendo os interesses da população que lá habita. Ajustes podem e devem ser feitos para que tal possa 

funcionar – estruturas híbridas e flexíveis de apoio à comunidade, habitação temporária, junção de 

funções num edifício. Novas construções, quando essenciais e racionais, devem ser vistas como efémeras, 

com um tempo de vida curto, e como exemplo de construção sustentáveis para um tal ambiente. Devem 

sempre ser colocadas sobre estacaria permitindo as trocas de areia dunar e ser de fácil construção e 

remoção. 

Por fim há que prever que, após a remoção de construção de uma área, há estratégias a aplicar 

para a regeneração das dunas secundárias em que estas se encontram. Deve-se começar por repor 

estruturas de vegetação pioneira como o estorno associadas a linhas de canas enterradas, que constituem 

os obstáculos à volta dos quais a duna se começa a criar (acção das canas) e a fixar (acção das plantas). 

Este processo de recuperação pode ser lento e obriga a uma acção de gestão e manutenção constante, 

ao que o facto de ainda haver pessoas a habitar na ilha pode, e deve ajudar.  
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

Ilha da Culatra 

Após toda a pesquisa sobre a história e evolução desta ilha, foi então necessário proceder a um 

distanciamento emocional para olhar para ela como um todo e perceber que dinâmicas estavam aqui em 

funcionamento. A Ilha tem dois eixos sobre os quais funciona: o eixo norte-sul, que atravessa a ilha 

transversalmente e liga o núcleo da Culatra à costa e é de momento o único que está parcialmente feito 

em passadeira sobrelevada; e o eixo este-oeste, que atravessa a Ilha longitudalmente e liga o núcleo do 

Farol ao extremo este da Ilha, onde podemos encontrar o cabo da Armona. O núcleo dos Hangares está 

fora destes eixos e, sendo prevista a sua total renaturalização, é de questionar a legitimidade de 

permanência dos percursos que lhe dão acesso. 

O eixo Norte-Sul é usado diariamente, tanto pela população que precisa de se dirigir à costa, 

como pelos turistas diários que aqui procedem à sua prática balnear. Prevê-se que este será o percurso 

mais utilizado, devendo estar preparado para um maior fluxo. É também de prever que este percurso 

precise de um apoio em contraponto ao núcleo. Visto que a linha de costa se perlonga durante vários 

quilómetros, sem algo que chame as pessoas ao fim do caminho projectual previsto, qualquer transeunte 

é livre de sair deste e atravessar as dunas para chegar à costa, pisoteando as mesmas. Criando um apoio 

balnear no final do percurso calculado estamos a dar um incentivo de conforto – balneários e restauração 

- a quem utiliza a praia na zona prevista, salvaguardando a duna. Este apoio de praia pode e deve ser 

móvel, assim o mesmo pode adaptar-se ao avanço das águas do mar ou, caso necessário, ser transportado 

até ao aglomerada durante os meses de Inverno, para protecção do mesmo e eventual apoio ao 

aglomerado. O eixo este-oeste é usado em metade do seu comprimento para ligar o núcleo da Culatra ao 

núcleo do Farol, sendo previsível que esta ligação, com a renaturalização de parte do Farol, embora 

necessária, não seja tão utilizada. Quanto à zona mais este da Ilha, sem ocupação humana, é também 

previsível que seja periodicamente visitada, tanto para efeitos de estudos e passeio, como pelos 

mariscadores, que se estendem por toda a Ilha na recolha de marisco. Estes eixos são portanto 

importantes manter, na devida hierarquia, e ao fazê-lo, salvaguardar a duna, com passadeiras sobre-

elevadas, feitas para lá da duna primária, de maneira a proteger a mesma e proteger a própria passadeira 

em períodos de tempestade. 
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Figura 12 | Ligações propostas na Ilha da Culatra  
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Núcleo da Culatra 

Ao trabalhar o núcleo da Culatra, foi necessário estudar primeiro como poderia decorrer o 

processo de desdensificação que se pensava para o núcleo. No âmbito do despovoamento sequencial já 

fundamentado, era primeiro necessário sectorizar a população, limitando zonas com extratos 

populacionais equivalentes, e elucidar sem espaço para más interpretações quais os parâmetros da ordem 

de abandono da ilha que se ia sugerir. 

 

 

 

Figura 13 | Zonas para desdensificação da Ilha da Culatra 

 

No presente caso, e por ordem inversa, foram estes os parâmetros escolhidos:  

1. Out skirt do aglomerado – renaturalização à data 

a. Segundas-habitações e ruínas. 

2. Lado este da ilha – renaturalização até 2025 

a. Zona mais degradada e com população mais envelhecida, incapaz de habitar 

sozinha.  

3. Lado sul da ilha – renaturalização até 2035 

a. População mais jovem, com menos raízes, e que maioritariamente trabalha em 

Olhão. 

4. Lado oeste e norte – renaturalização até 2045 

a. Zona menos estabilizada e susceptível às alterações climáticas expectáveis. 

5. Centro estável – renaturalização mediante avaliação 

a. Mediante avaliação da população residente e das alterações climatéricas e 

sistemáticas ocorridas até metade do processo (2030), o centro estável pode 

manter-se ou ser dada uma data para abandono. 
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Figura 14 | Proposta de desdensificação da Ilha da Culatra 

 

De seguida, e já tendo em mente a sequência do despovoamento do aglomerado, foi pensada a 

reestruturação do centro estável do mesmo, a zona que servirá a população e cujo tempo de vida é mais 

longo. A reestruturação urbana de um espaço tão casual e repleto de intrínsecas ligações humanas como 

o núcleo da Culatra revelou-se de extrema complexidade. Um espaço que foi construído por necessidade 

e comodidade não pode com facilidade ser convertido pela razão. Ficou patente que qualquer medida 

tomada nunca poderia ser uma tentativa de padronizar o aglomerado, ou torná-lo menos pessoal e 

pitoresco, mas sim de chamar a atenção para essa particularidade. 

Ao mesmo tempo havia a necessidade de centralizar os serviços e oferecer às pessoas zonas de 

reunião e permanência, até aí inexistentes: locais onde viver a comunidade que já se sentia, dando 

importância aos marcos históricos e culturais do núcleo: a Igreja, a Associação de Moradores e o Clube 

Culatrense. 

Surgiu assim a ideia de, no centro identificado como estável, criar três praças interligadas, 

dedicadas a cada uma destas entidades. Praças que representassem diferentes espaços e poderes, mas 
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que estivessem próximas e rapidamente acessíveis. Praças que se destinassem a diferentes públicos-alvo 

– a população, os turistas, os estudiosos, mas que permitissem ao mesmo tempo o seu encontro. Esta 

intervenção seria cortada a meio, na praça central, pelo eixo Norte-Sul, de passagem obrigatória a quem 

se movimenta na ilha, tornando.se assim do usufruto dos habitantes, mas também dos turistas diários 

que pelo aglomerado passam. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 15 | Esquema da intervenção urbana no núcleo estável da Culatra 
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Figura 16 | Planta da intervenção urbana no núcleo da Culatra 
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Praça da nossa Senhora dos Navegantes 

A praça da nossa Senhora dos Navegantes foi pensada em torno da Igreja da Nossa Senhora dos 

Navegantes, como maneira de acolher calorosamente quem chega à ilha. Esta praça, de passagem 

obrigatória para quem chega através do cais ou do porto de abrigo, queria-se um lugar multifacetado, que 

possibilitasse e acolhesse os eventos e actividades da Igreja, mas que desse também algum resguardo e 

conforto aos trabalhadores e turistas que aguardam o seu barco, ou descansam depois da viagem no 

mesmo. 

A meio da praça, que tema a forma de um ‘L’, foi desenhada uma pérgola de sombreamento e 

indicação de percurso que visava permitir a dualidade da existência destes dois momentos. Sombreando 

o caminho de quem passa, ela cria uma barreira visual e psicológica entre os dois mundos que coexistem: 

por um lado a suave e silenciosa dignidade de uma Igreja vivida e sentida pela população. Por outro a 

agitação e fervor de encontros e partidas do cais. 

No lado da Igreja, a praça é propositadamente deixada no vazio. Este é um espaço de apropriação 

da Igreja. Festas, feiras, romaria: ou o vazio necessário à contemplação são o que se pretende aqui. 

No lado sul da praça, para lá da pérgola, é projectado um edifício de apoio. Este edifício é o 

Centro de Acolhimento. De pequeno porte e estrutura em madeira, o edifício conta com um café-

restaurante com área interior e exterior e um pequeno Posto de Turismo, que serve inclusivamente de 

bilheteira para o cais. Este edifício pretende ser acolhedor e convidativo e basta-se em altura para conferir 

mais importância à Igreja. As formam simples traduzem-se numa necessidade de construção e remoção 

rápida e eficaz, com pequenos vãos sustentados pela madeira. Cá fora são proporcionadas zonas de 

descanso e sombra, assentamento e permanência, com aberturas no pavimento sobrelevado de madeira 

que permitem o contacto com a vegetação local. 

No interior, as acções realizam-se em torno de uma estrutura modular onde está concentrado o 

motor da edificação, motor esse que será repetido nas outras edificações, de maneira a tornar-se um 

módulo de fácil construção e remoção. O espaço sobrante é tratado com carácter de open space que 

permita uma eventual reinterpretação ou adaptação a outros usos, se necessário. 
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Figura 17 | Planta de localização da Praça da nossa Senhora dos Navegantes 
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Praça 19 de Julho 

Central em relação ao aglomerado urbano, e tangente à Avenida principal do núcleo, que lhe dá 

nome, temos a Praça 19 de Julho. Esta praça aparece num vazio que surge da remoção de habitações 

inutilizadas e da intenção de ligar através de um percurso pautado por zonas de estar e lazer duas 

entidades da Ilha: a Igreja e o Núcleo Culatrense. 

Esta praça serve em parte os cafés e restaurantes já existentes na Avenida 19 de Julho, dando-

lhes um espaço de permanência associado, sombreado, de assentamento. 

Mais uma vez, a pérgola serve como separador de espaços e vivências, separando a zona de 

refeição e estar de uma área mais abrangente que se pretende de apropriação. 

Na ilha há dois poderes em conflito que igualmente influem na vida e quotidiano da população: 

a delegação da Junta de Freguesia e a Associação de Moradores da Ilha da Culatra. Em constante pressão 

um sobre o outro, estas instituições moldam o dia-a-dia na ilha e muitas vezes trabalham em conjunto 

em prol dos culatrenses. Até ao dia de hoje ambas as instituições têm a sua sede num pequeno gabinete 

no Centro Culatrense, contudo sem as condições desejáveis pra o trabalho que fazem pelos culatrenses. 

Assim, projectou-se para a praça central, uma Sede Administrativa, onde tanto a delegação da 

Junta de Freguesia como a Associação de Moradores possam coexistir em simbiose. Num jogo de poderes 

em que se pretende que as três praças brinquem com os poderes Igreja, Estado e Povo, esta praça com o 

nome do dia da Culatra ganha aqui o carácter de praça de Admnistração, onde o estado é representado 

por estas duas entidades. 

 Usando a estrutura modular já falada, o edifício conta com zonas de serviço que servem ambas 

as sedes, tendo depois cada instituição o seu espaço próprio de trabalho e atendimento. Para além destas 

instalações, a Sede ainda contém um pequeno auditório, numa edificação à parte, para usufruto da 

população. O espaço público afecto à sede é pautado por áreas de diferente altura, tendo uma estrutura 

que, para além de área de estar e lazer, pode servir de pequeno palco para discursos ou campanhas. Uma 

vez mais, o que se pretende são espaços multifacetados, que sirvam diversos usos. 
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Figura 18 | Planta de localização da Praça 19 de Julho 
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Praça dos Amigos da Culatra 

O fim do nosso percurso traz-nos à Praça dos Amigos da Culatra. Esta praça tem como figura 

central o Centro Culatrense e pretende ser uma praça de recreio e lazer. O Centro Culatrense é um centro 

comunitário de recreação. Sede do Culatrense Futebol Clube, contando com um campo de futebol onde 

são realizadas as festas da terra, este é o coração da Ilha. É aqui que a população se junta em dias de 

festas, e sempre que tem oportunidade. Achou-se por isso necessário criar um espaço físico para acolher 

as actividades que já por aqui acontecem, conformando um espaço actualmente descaracterizado. 

De cada lado da praça foram projectados dois edifícios semipúblicos: o Centro de Dia de apoio a 

idosos e o Centro de Estudos da Culatra. O Centro de Dia foi feito tendo em conta a população mais 

envelhecida do aglomerado. Este sector da população, embora maioritariamente continue a trabalhar na 

apanha de marisco, encontra-se desocupado e muitas vezes sozinho durante grande parte do dia. Sentia-

se assim a necessidade de criar um centro onde esta faixa etária se pudesse juntar e estar durante o dia, 

ligado a uma praça que se prevê ser de afluência e onde os idosos se possam sentir parte integrante da 

vida na ilha. Este centro conta com três blocos. O maior é a zona comum: com dois pisos, conta com as 

áreas de convívio. Mais recuados em relação à praça temos 6 quartos duplos para os idosos incapazes de 

viver sozinhos, salas de workshops esporádicos e um quarto singular para uma enfermeira residente, que 

possa apoiar e ajudar os idosos no seu dia-a-dia. Por fim, num bloco à parte, temos um pequeno centro 

de primeiros socorros, que conta com o apoio da enfermeira residente, e substitui o actual posto de 

primeiros socorros, que actualmente não conta com as condições necessárias, é periférico e se encontra 

bastante degradado. 

O Centro de Estudos da Culatra visa permitir aproveitar o ambiente único que é a Ilha da Culatra, 

em especial o aglomerado da Culatra. Parte integrante da RNRF, com um ecossistema e sistema dunar 

reconhecidos mundialmente como únicos, num aglomerado piscatório protegido, a Culatra é um lugar de 

eleição para investigação em áreas tão distintas como biologia, geologia, sociologia, entre outras. Assim 

pensou-se criar um centro de estudos com duas valências: zona de investigação, trabalho e discussão no 

piso inferior, e quartos duplos de permanência controlada no piso superior. Estes quartos não se destinam 

a turismo, ou arrendamento livre, mas a uma procura especializada para pessoas que, devido à área de 

especialidade profissional, beneficiem da proximidade com o núcleo ou com a Ria Formosa. No piso 

inferior as zonas de estudos são segmentadas e divididas para uma maior abrangência: as salas podem 

ser usadas por diferentes grupos, sem que com isso haja constrangimentos. Cada duas salas 

correspondem a dois quartos no piso superior e a uma caixa funcional que se perlonga pelos dois pisos e 

onde estão as áreas mais técnicas da vivência pretendida. Os dois blocos quadrados que formam o edifício 

são ligadas por um passadiço que configura um arco para quem anda na praça: uma referência aos arcos 

medievais que marcavam a entrada e saída na cidade. 
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Figura 19 | Planta de localização da Praça dos Amigos da Culatra 
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Habitações Unifamiliares 

Saindo pelo arco afastamo-nos do centro do aglomerado, e chegamos a uma área que, embora 

geograficamente central, estava anteriormente vazia. Esta área foi utilizada para colocar as famílias 

desalojadas dos núcleos do Farol e dos Hangares em 5 habitações unifamiliares, 2 grandes e três 

pequenas. 

O projecto das habitações unifamiliares ganha aqui importância quando contraposto ao que é 

feito desde os anos 60 no aglomerado da Culatra. Era importante que, incorporando o modo de viver dos 

culatrenses, estas habitações unifamiliares mostrassem uma alternativa mais funcional e menos alheia à 

paisagem em que se encontra do que aquela que se pode observar na actualidade no aglomerado. 

A forma exterior e a disposição interior inspira-se grandemente nas habitações tradicionais 

culatrenses. Um dos corpos, contendo a cozinha – principal divisão da casa – e os quartos, autonomiza-se 

como o maior corpo, longitudinal. Outro corpo, mais reduzido, surge de um dos lados, contendo uma sala 

de família, outrora apoio de pesca, e uma área exterior. No eixo entre os dois corpos temos as áreas 

molhadas: lavabos e lavandaria, e a entrada. Há dois módulos de habitações idênticos, com uma pequena 

diferença. Duas delas têm um quarto extra e independente – para alargado familiar ou visitas. 

Há alguns aspectos que importam referenciar, por serem tão específicos ao viver na ilha, e que 

demonstram a grande ligação interior/exterior que marca esta vivência. É bastante comum na Culatra ver 

roupa estendida a secar em pátios, alpendres ou, em caso de necessidade, na rua. Assim, como meio de 

combater a poluição visual é aqui criada zona de lavandaria e espaço para estendal da roupa no exterior, 

num convite a uma maior recato nesta actividade. Outra particularidade das casas culatrenses é a 

existência de pequenos duches ou torneiras perto da porta de casa – para limpar as areias e impurezas 

do sal antes de entrar em casa. Esta tradição, necessária mas de alguma forma anómala, foi decidida 

manter. 

 Por fim, é importante falar da importância da cozinha na casa culatrense e na sua extensão para 

o exterior. No Verão é regra geral ver as famílias a almoçar e jantar na parte exterior da habitação. Cá fora 

é essencial ter mesa, cadeiras lavatório, churrasqueira. A varanda ou pátio ligado à cozinha é um 

prolongamento da mesma, parte integrante desta divisão mais importante da casa, símbolo da 

abundância da família. Este espaço torna-se assim o cartão de boas-vindas da família, sítio de estar em 

tardes de muito sol, a concertar redes de pesca e falar a quem passa, num modo de vida simples que se 

quer manter. 

Usando a madeira e a estacaria como material e método de excelência, brincando com uma 

noção de privacidade e relações de vizinhança que já é raro vermos nos dias de hoje, estas pequenas 

habitações vivem de especificações técnicas precisas e espaços indefinidos abertos a interpretação, numa 

relação próxima entre o interior e o exterior, pautada por zonas transição exteriores cobertas. 
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Figura 20 | Planta de localização do quarteirão de habitações unifamiliares 
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Figura 21 | Planta das de habitações unifamiliares – piso térreo 
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Capítulo 5 | CONCLUSÃO – Um desafio lançado 

Ao iniciar este trabalho de investigação percebi que, mais que um trabalho de arquitectura, esta 

temática me ia fazer reflectir profundamente sobre políticas de ordenamento do território da costa litoral. 

De facto, tantas foram as entidades consultadas e mencionadas ao longo do trabalho e tantos os paralelos 

traçados com outras áreas do país, que me apercebi que, estudando a Ria Formosa, acabei por estudar 

um pouco do que foi a história do nosso litoral e da sua evolução ao longo do último século, evolução essa 

para alguns desastrosa. 

Como todos os trabalhos de investigação que fazemos, este acabou por levar-me a terrenos que 

não esperava. Rica em valores ambientais e paisagísticos, mas excessivamente ocupada por desregrados 

assentamentos humanos, a Ilha da Culatra apresentava um rol de contradições com os quais foi difícil 

trabalhar. Inicialmente idealizada encontrar uma solução que agradasse aos vários interesses envolvidos 

e me parecesse, no íntimo, correcta. No decorrer do trabalho depressa percebi que, como em tudo, na 

arquitectura não há uma maneira evidente de agir. Enquanto profissionais, temos o dever de, com toda 

a informação de que dispomos e conseguimos obter, tomar a opção mais acertada para um problema em 

mãos, sabendo A priori que a solução proposta, se bem que uma melhoria ao existente, poderá falhar em 

pontos inesperados. É impossível para um projecto responder com clareza e justiça a tudo aquilo que nos 

parece ser por ele enunciado, sendo o trabalho do arquitecto procurar essa utopia irrealizável, mas não 

desesperar por não a encontrar. 

Para além desta realização, houve dois aspectos que me foram sucessivamente surpreendendo 

ao investigar. O primeiro foi a actualidade de um tema, com o qual, meio sem querer, tropecei. Depressa 

me apercebi de que nesta situação teria de fazer o processo inverso ao do pensamento habitual do 

arquitecto: subtrair e contrair, ao contrário de adicionar e expandir. E ao pensar sobre isso, percebi o 

quanto este pensamento podia e devia ser aplicável a outras realidades. Neste velho continente que é a 

Europa, em que a população diminui a olhos vistos e mais de metade da mesma vive em grandes 

metrópoles, todos os dias cresce o número de pequenos aglomerados urbanos deixados ao abandono. 

Em Portugal a crise financeira veio agravar a situação, fechando serviços no interior e diminuindo a 

qualidade de vida de populações já debilitadas. No interior, aglomerados caem na decadência em prol 

tanto de cidades grandes, como de situações económicas mais atractivas no litoral. Por sua vez, apesar 

das propostas laborais que apresenta, o litoral vê-se ameaçado pelas eminentes alterações climáticas que 

põem em causa a segurança de populações e núcleos habitacionais que, mais dia menos dias, terão de 

ser recolocados. Um problema que eu achava tão próprio e característicos do meu projecto – a contracção 

e eventual renaturalização de um aglomerado – ameaça cada vez mais tornar-se uma realidade forçada e 

gritante um pouco por todo o país. 
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A outra surpresa que tive foi o facto de, apesar da aparente legitimidade desta minha linha de 

raciocínio, ainda não existirem estudos ou considerações neste sentido. Numa sociedade pautada pelo 

ideal de vida modernizado, o quotidiano em pequenos assentamentos tornou-se pouco atractivo para a 

população geral, em especial para as novas gerações, que procuram melhores condições nas grandes 

cidades. Esta é uma tendência que já vemos desde o século passado e que tendenciosamente tem vindo 

a agravar-se.  

Para evitar situações como o boom do turismo balnear da década de 60, que se deu mais rápido 

que eventuais medidas políticas de ordenamento territorial, é agora necessário alertar entidades e 

privados para a necessidade de discutir a postura a tomar face a realidade, antes que seja tarde demais 

para que medidas preventivas e de controlo sejam eficazes. Devemos trabalhar no sentido do 

melhoramento das condições de vida nos pequenos aglomerados? Precaver a sua total desocupação? 

Deverão os municípios começar a pensar em planos de contracção que prevejam a diminuição da 

população e impeçam a descida drástica de qualidade de vida para quem nela permanece ou a súbita 

expropriação de populações inteiras? Que princípios gerais devem intervenções deste carácter conter? 

Neste trabalho tentei responder, da melhor maneira que me foi possível, a estas questões. Frente 

a uma aglomerado clandestino, de origem e evolução tão pitoresca e característica, e um modo de vida 

simples e aberto que desejava ingenuamente manter, foi diagnosticada uma necessidade maior de 

abandonar o território ocupado, e proposto para tal um plano de contracção baseado num 

despovoamento sequencial. Esta experiência, que pretende de alguma maneira desbrutalizar a acção 

brutal que é retirar alguém das suas casas, poderá ser uma das respostas para aglomerados urbanos 

considerados insustentáveis. Mesmo que não até à sua extinção, a solução para grande parte das aldeias 

abandonadas do nosso interior pode passar por uma reestruturação urbana e parcial renaturalização de 

certas áreas, de maneira a densificar e qualificar outras. As zonas consideradas de risco e semi risco da 

nossa costa devem ser diagnosticas e traçados planos para a sua desocupação sequencial, antes que não 

haja tempo para uma transição gradual. 

O século XX foi protagonizado por expansões e desenvolvimento, mas o novo milénio encerrou 

esse capítulo da história europeia. O século XXI trouxe novos desafios que devem ser encarados com 

seriedade e está na altura de novas soluções serem experimentadas e debatidas. Se a requalificação será 

o grande mote da arquitectura do século XXI, sem dúvida desdensificação será o mote urbanístico do 

mesmo. 
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ANEXO I 

 

Entrevistas 

  



 

 

  



Presidente da Associação de Moradores da Ilha da Culatra 

Sílvia Padinha 

 

06 de Março de 2014 

 

Intervenientes: 

 Ana Caldeira, entrevistadora: A.C. 

 Sílvia Padinha, entrevistada: S.P. 

 

(Inicialmente fui recebida pela secretária da Associação que me pôs em contacto com alguma 

documentação referente ao projecto Polis e a alguns dos pedidos da Associação de Moradores, bem como 

a cartografia actualizada da Ilha. Seguidamente chegou a Presidente, Sílvia Padinha) 

 

A.C.: Explicando-me brevemente, também já tínhamos falado por telefone, mas sou uma estudante de 

Arquitectura do 5º ano, estando agora a terminar o meu curso, para o qual me falta fazer o meu trabalho 

final de mestrado. Sou algarvia, nasci e cresci em Faro, e conheço bem a Ilha da Culatra, onde até já tive 

acantonada durante algum tempo com a 1ª Companhia de Guias de Faro. Esta é uma área da qual gosto 

muito, um estilo de vida com o qual me identifico e uma comunidade que acho que vale a pena preservar. 

Desta maneira, resolvi fazer a minha tese de mestrado sobre a Ilha da Culatra, propondo uma 

requalificação e reestruturação da mesma. É um trabalho académico, em princípio nunca seria construído, 

mas é uma prova final à qual dou a máxima importância e que pode ser sempre um auxílio para a 

Associação de Moradores, caso concorde com alguns aspectos do plano e os deseje propor ao município. 

S.P.: Pois, era muito importante que esses projectos acabassem por nos chegar. Já temos tido informação 

de muitos projectos, que depois acabam por nunca chegar até nós. Nós colaboramos com esses estudos, 

mas seria bom termos acesso à versão final. 

 

A.C.: Pelo meu trabalho pode ficar descansada, é até com grande gosto que lhe entregarei o trabalho final. 

 

S.P.: Sim, até porque o pudemos aproveitar. Então, em que lhe pudemos ser úteis? 

 

A.C.: Bom, eu tinha aqui algumas perguntinhas e acredito que a primeira lhe deve ser bastante fácil 

responder: o porquê da Culatra? O porquê de viver aqui? Afinal, é isolado, é uma ilha. Enquanto Presidente 

da Associação de Moradores quais diriam ser os maiores benefícios de viver na Ilha? 

 

S.P.: Bom, primeiro que tudo tem a questão da família. A maior parte da população é descendente de 

pessoas daqui, são aqui as suas raízes, onde têm a sua família e amigos. Depois há a questão do trabalho: 

neste momento a Culatra é não só o local onde vivemos, mas onde trabalhamos, vivemos da Ria. E depois 



é também a segurança. Para muitos, viver aqui é mais seguro do que viver na cidade, o isolamento 

também traz isso. Antes, mesmo assim, eramos mais fechados, hoje em dia a Ilha está mais aberta ao 

visitante, aprendemos isso com o tempo, aprendemos com eles e eles connosco. Mas fora o visitante, 

toda a gente se conhece e sentimo-nos seguros. Não há nenhuma autoridade fixa na Ilha, são os próprios 

moradores que zelam pela segurança da Ilha e quando há algum problema é a Autoridade Marítima que 

é chamada a intervir. Mas a maior parte das vezes conseguimos resolver tudo entre nós. 

 

A.C.: E nunca sentiram essa necessidade, de ter aqui um posto de uma autoridade mais presente? 

 

S.P.: Não… O que sentimos é a necessidade de visitas esporádicas da autoridade. Para que a população 

perceba que temos segurança. Agora assim, um local fixo, não creio que seja necessário. No Verão é 

quando normalmente nós pedimos essa ajuda da Autoridade Marítima. Durante o Inverno tudo é mais 

calmo: conhecemos a cara de toda a gente e mesmo os visitantes de Inverno são poucos e muitas vezes 

os mesmos, de ano para ano. No Verão é que há todo o tipo de visitantes e muitas vezes durante as festas 

de Verão aqui da Ilha temos tido alguma altercações e aí temos mesmo de pedir a ajuda da Autoridade 

Marítima. 

 

A.C.: Gostava também de falar consigo um pouco sobre os hábitos da Ilha. Nalguma pesquisa que tenho 

lido, e principalmente num estudo antropológico feito sobre a vida do Culatrense na década de 70, falavam 

deste “negócio do mar” enquanto um negócio de família. Portanto, o pai tinha o barco, os filhos 

trabalhavam no barco do pai, recebendo uma parte, e as mulheres da família dedicavam-se ou às lides 

domésticas, ou, mais frequentemente, à apanha do marisco, sendo normal cada família ter o seu viveiro. 

As coisas ainda são assim, por aqui? 

 

S.P.: Sim. Cerca de 99% ainda tem uma actividade intimamente ligada ao mar, quer seja a pesca na zona 

costeira, quer seja no marisco na frente de ria. Portanto, nós estamos entre o oceano e a Ria. A Ria a norte 

e o Oceano a sul e tentamos aproveitar todo o potencial que temos. Geralmente os homens trabalham 

mais na pesca, e as mulheres na apanha do marisco. E a criação de postos de trabalho tem sido uma 

preocupação muito grande nossa, enquanto associação de moradores. Começamos por dar um incentivo 

a um viveiro de criação de ostras, onde temos já 6 jovens a trabalhar – 6 novos postos de trabalho. 

Recebem toda a formação e proporcionamos-lhes um lugar para eles. 

 

A.C.: Eu ia perguntar agora quais as maiores necessidade que a população identifica. 

 

S.P.: Era o Porto de Abrigo, que agora já está completo, onde atracar os barcos e, efectivamente, o 

Heliporto. Nós estamos de facto isolados, e em alturas de mau tempo temos de ter uma possibilidade de 

evacuar alguém da Ilha se necessário. É em alturas de mau tempo que nos assusta mais o isolamento. O 



nosso sentido de responsabilidade obriga-nos a pensar nas crianças e idosos que aqui temos, pode nunca 

ser utilizado, mas olhe, se for utilizado uma vez, já valeu a pena. 

Agora fora isso, o que me preocupa é efectivamente a criação de postos de trabalho. Estamos aqui a 

organizar a comunidade de modo a que eles próprios tirem o máximo de proveito da Ria e do Mar, quer 

a nível de pesca e viveiros, quer mesmo a nível de turismo. Temos aí umas ideias para que as pessoas 

consigam continuar aqui a viver e a trabalhar. Olhamos para a Ilha como uma mais valia e não como um 

factor negativo, de maneira que nem queremos nenhuma ponte nem nada do género. Gostamos de viver 

aqui, numa Ilha, é isto que nos dá uma diferença. E depois, é apostar nessa diferença. Por isso estamos a 

apostar no Eco-Turismo, Turismo de Natureza, Turismo sustentável, á nossa medida, não turismo de 

massas. O projecto que temos aí, já aprovado, são 3 unidades de embarcações dedicadas à pesca-turísmo 

– o que também criaria novos postos de trabalho. 

 

A.C.: Ou seja, uma pessoa que nunca viu nem participou em pesca, podia ir nessas embarcações e 

participar efectivamente numa, e perceber como se faz. 

 

S.P.: Sim, iriam para o convívio e para mariscar. Portanto, complementar a pesca com o turismo. Outro 

projecto que temos é o de recuperar o edifício da Marinha, que está em ruínas. Já está feito o pedido de 

doação à Marinha, porque para comprar nós não temos dinheiro, e nós gostaríamos de recuperá-lo para 

fazer um género de hostel/pousada de turismo de Natureza. Uma coisa pequena, com visitas guiadas, algo 

género museu ao ar livre que contasse a história da Ilha e das Artes de Pesca. 

Também gostaríamos de re-estruturar e melhorar a frente ribeirinha, concentrar mais a zona de pesca e 

de trabalho, para que a entrada da Ilha possa ficar mais bonita. 

Porque até a recolha do lixo é feita logo ali á entrada… 

E por fim, é a arborização da Ilha. 

 

A.C.: Mas a que nível? De vegetação natural de Duna? 

 

S.P.: De duna não, aqui do núcleo mesmo. A Duna não pode ser mais do que aquilo que é, é natural assim. 

Mas aqui no núcleo habitacional queríamos algum tipo de arborização. Ainda não conseguimos 

sensibilizar as autoridades para o facto de que isto é um núcleo urbano. O que nos indicam para colocar 

são coisas próprias de Duna, mas isso acaba por não trazer muita beleza ao espaço… O nosso objectivo 

era fazer algumas zonas verdes. Por exemplo, o espaço em torno do Parque Infantil. Tornar uma zona 

verde ajardinada, com alguns equipamentos de desporto, como agora se vê nos jardins. 

 

A.C.: Pronto, basicamente um jardim, a população ter direito a um jardim. 

 

S.P.: Exactamente. 

 



A.C.: Eu sinceramente nem faço noção como seria possível fazê-lo na areia, ou se não é. Tenho de ir estudar 

esse facto. A nível urbano faz sentido, mas o espaço físico pode não o permitir. 

Tinha aqui ainda outras perguntas: tem noção de quantas são as habitações na Ilha, em número? 

 

S.P.: Cerca de 373… 377… A Polis tem esse número identificado. 

 

A.C.: E todas elas são de pessoas que aqui vivem, e que estão dedicadas às lides marítimas? 

 

S.P.: Não, não. Também há casas de veraneio… Talvez aí uns 10%. 

 

A.C.: Pronto, isto são número que eu mais tarde irei procurar ter com mais certeza, mas só para ter aqui 

uma ideia.  

 

S.P.: Pois, mas a Polis tem esses números. Apesar de muitos deles nós discordarmos. Há muitas pessoas 

que tem uma habitação aqui e outra em Olhão, para os filhos que estudam, ou porque ganharam dinheiro 

e quiseram adquirir património. E então, o facto de terem uma segunda casa local, esta aqui não era 

considerada a sua “primeira”. 

 

A.C.: Pois, eu ia perguntar-lhe isso, se continua a haver muita migração entre o Olhão e a Culatra. 

 

S.P.: Sim, devido à proximidade que temos com Olhão, muito embora pertençamos ao concelho de Faro. 

Por exemplo, vocês hoje vieram de barco de Olhão. Estamos mais próximos de Olhão, e faz com que todas 

as ligações que tenhamos sejam com Olhão. Administrativamente é que não, que é com Faro. Neste 

momento, desde à 2 ou 3 anos para cá, conseguimos criar transporte para todos os alunos que quisessem 

estudar em Faro. E neste momento já temos mais alunos a estudar em Faro que em Olhão. Alunos de 7º, 

8º, 9º. Pronto, agora a maioria vai para a Faro, desde que conseguimos o transporte.  

 

A.C.: E os custos do transporte? 

 

S.P.: É a CMF que paga a maioria dos custos do transporte escolar. Mas aquele projecto dos barcos de 

pesca-turismo que temos também pode aqui dar resposta a isso. Levar as crianças, e nas horas vagas fazer 

as visitas de pesca. São melhores embarcações, mais seguras, melhor preparadas para o Inverno. 

 

A.C.: E nunca pensaram numa alteração de município? Não prefeririam pertencer à Câmara de Olhão? 

 

S.P.: Não… Isso faria todo o sentido, porque Olhão está mesmo aqui. E aliás, nós acabamos por sofrer ou 

ganhar com tudo aquilo que Olhão faz. Quando Olhão abriu o hotel de 5 estrelas, nós imediatamente 

sentimos o aumentar do turismo na Ilha. Quando houve os problemas com as água poluídas de Olhão, os 



nossos viveiros ressentiram-se imediatamente. Nesse sentido, pertencendo a Olhão seria mais fácil 

reivindicar algumas coisas, ou criar algumas parcerias. Porque desta forma, não estando nós a “votar”, 

não sendo eleitores, não lhes interessamos tanto, pelo que não se preocupam tanto connosco, mas este 

novo presidente de Olhão já é mais aberto. Mas estamos a tentar aproximar-nos cada vez mais de Faro, 

e temos conseguido, vai dependendo de quem está à frente da Câmara no momento, não é? 

Até há muita gente em Faro que não faz ideia que a Ilha da Culatra pertence ao município! 

 

A.C.: Pois, agora já se vai ouvindo… Mas muito devido à Associação de Moradores e à exposição que tem 

tido. 

 

S.P.: Eu percebo, mas tenho uma grande tristeza nisso. O farense sente-se farense e sente o pescador da 

Ilha de Faro como sendo Farense, mas o da Ilha da Culatra não. Quando há algum problema com 

pescadores… ninguém liga. Faro na cidade não tem pescadores, dizem. Mas no fundo, Faro tem tantos 

pescadores como Olhão, ou Tavira: são é da Culatra. Mas Culatra faz parte de Faro! 

 

A.C.: Agora que falamos nisso… No POOC fala da possibilidade de, sendo feita a renaturalização dos 

Hangares e do Farol, as pessoas privadas da sua 1ª habitação serem realojadas na Culatra. Como acha 

que a população iria reagir, iam ser bem recebidas pessoas de fora? 

 

S.P.: Creio que, sendo a casa das pessoas demolidas, temos de ser solidários com quem fica sem casa, 

desde que sejam pessoas que não venham trazer problemas ou tirar postos de emprego às pessoas da 

Culatra, que não causem distúrbios. É um trabalho que a Associação tem feito dentro da comunidade, 

muitas vezes sem eles próprios terem noção: dando alguma formação, dando o exemplo, ter um 

comportamento aberto. E muitas das pessoas dos Hangares e do Farol têm até ligações familiares na 

Culatra. Só esperamos é que não venham pessoas de má índole, que não trabalhem, ou roubem do 

vizinho. A nossa maior preocupação são os Ilhotes, porque as pessoas que foram ocupar os Ilhotes eram 

muitas vezes marginais e toxicodependentes, que até por vezes tiram dos viveiros de outros… De modo 

que temos algum receio que possam vir pôr em causa o que de bom aqui temos: a segurança, o facto de 

cada um ter o seu trabalho, a boa convivência. 

 

A.C.: Pronto, então agora queria fazer então umas perguntas mais técnicas, visto que sou estudante de 

arquitectura: uma casa de pescador, de um viveirista: tem de ter alguma especificidade, diferente de uma 

casa normal? Algum armazém? 

 

S.P.: As casas aqui eram todas feitas de uma maneira, e para isso alguma razão devia haver. Eram casas 

térreas, de quintal, com um quintal grande para pôr os objectos de pesca. Hoje em dia temos ali as 

estruturas de apoio de pesca, mas há certas coisas que ainda se guarda em casa. Normalmente eram 

assim, mas no decorrer dos anos, e porque o espaço para construir era muito limitado, os jovens (filhos) 



começavam a construir no quintal uma segunda casa, ou no primeiro andar. O que o plano de 

ordenamento da orla costeira diz é que os jovens podem construir, desde que tenham aqui na Ilha a sua 

actividade de trabalho e sejam descendentes de pescadores. Mas não lhes permitem fazer isso, a APA, 

pelo que ficam confinados ao espaço dos pais. O POOC diz isso. Mas não acontece, e por isso, neste 

momento, a Culatra está completamente descaracterizada. Mas a própria descaracterização conta a 

história da Ilha. Por isso nós, enquanto Associação de Moradores, achamos que não deviam haver 

demolições dentro do núcleo. Ele nasceu e cresceu assim, e se assim o fez por alguma razão foi. Por 

necessidade, outros nem por isso. Mas agora não faz sentido demolir para termos casinhas todas iguais, 

porque aí tínhamos de demolir tudo! 

Mas pronto, as casas eram todas térreas, com um grande quintal. E eram cada uma de sua cor. A Ilha era 

assim toda muito colorida. Uns brancos e azuis, outros branco e amarelo. Não temos de ser todos iguais. 

 

A.C.: E quanto a riscos físicos? Não há casas em zonas de risco na Ilha? 

 

S.P.: Para residentes, não. 

 

A.C.: As casinhas, como me disse, eram térreas, pequenas. Faz noção da tipologia? Se eram de um, dois 

quartos? 

 

S.P.: Inicialmente eram muito pequenas. A família dormia toda numa divisão, que era sala/quarto, e tinha 

cozinha. Inicialmente nem casa-de-banho tinham. Depois conforme fomos evoluindo e as necessidades 

foram crescendo, as pessoas também se aperceberam que podíamos criar melhores condições de vida 

para nós, para os nossos pais e os nossos filhos. Eram uma ou duas divisões, não mais que isso. Hoje temos 

casa-de-banho, cozinha, e um quarto para cada um. Há que ter condições de habitabilidade. Se fôssemos 

a fazer aquilo que o Parque Natural pedia para a Culatra, continuávamos todos a viver numa divisão e sem 

casa-de-banho, pois não podíamos ampliar as nossas casas: ninguém consegue viver assim. 

A Culatra foi ocupada inicialmente por motivos de sobrevivência. E quando se luta pela sobrevivência não 

há cá dinheiro para se fazer um quarto para cada filho. Era ali aquela divisão e pronto. À medida que as 

pessoas foram ganhando dinheiro, subindo na vida, as famílias aumentando, e também fomos vendo 

outros modos de vida, as pessoas começaram a querer isso para si também, e é normal. Daí foi sendo 

construída cada casa à sua maneira… Porque nunca foi feito um PP para o núcleo, nem um plano para 

uma casa, nem nada. As pessoas é que iam fazendo. Construção individual. 

 

A.C.: E tudo o resto que há na Ilha, por exemplo, o Parque Infantil ou o Heliporto? 

 

S.P.: São feitos pelos moradores, ou por pressão da Associação de Moradores na CMF. 

 



A.C.: Uma última pergunta: não há transportes rodoviários aqui. As pessoas transportam-se como? 

Moto4, bicicleta, tractor? Ou somente a pé? 

 

S.P.: Bicicleta, principalmente os miúdos, ou pescadores quando vão para o mar. Os tractores são quase 

exclusivamente para mercadorias das mercearias e recolha do lixo. Há dois da FAGAR. Para as mercearias 

deve haver uns 3 ou 4 tractores. Houve um senhor com uma mota, mas era por motivos de deficiência 

motora. É necessário ter autorização para esses casos, e ainda bem que assim é. 

A nível de transporte de doentes, neste momento estamos quase a receber o carrinho de transporte de 

doentes. Porque se acontece alguma na praia ou assim, é difícil estar a levar mais de 1km uma pessoa 

numa maca… 

 

A.C.: E o barco ambulância, já está em funcionamento? 

 

S.P.: Já, já. Está entregue à Autoridade Marítima, está a funcionar, e bem. Mas ainda não houve a tomada 

de posse oficial, mas a Autoridade Marítima já está a prestar serviço. É um barco-ambulância, 

basicamente uma ambulância como as outras, mas dentro de um barco. Todos nós temos direito a esse 

tipo de equipamentos, em caso de necessidade. A Culatra é uma excepção em muita coisa, mas não no 

que precisamos… Isso é exactamente igual ao que vocês precisam lá do outro lado.  

 

A.C.: A última pergunta que tenho para lhe fazer é muito rápida… Sabe se aqui, ou se não aqui, onde, 

consigo encontrar cartografia histórica, ou fotografias antigas da Culatra. 

 

Conclusões retiradas: 

 

Viver na Ilha da Culatra 

Os principais motivos apontados para permanência na Ilha da Culatra foram vários. Primeiramente a 

família, e as raízes no local, de onde muitas vezes descende já 3º ou 4º geração. Em segundo, a 

proximidade do local de trabalho, que é ou na própria Ilha (em cafés, mercearias, restaurantes) ou nas 

lides do mar e da ria. 

Para além do mais, foi apontada a segurança que o isolamento traz, pois toda a gente se conhece e olham 

uns pelos outros.  

Face a esse mesmo isolamento, outros dos factores positivos é terem muitos visitantes, para os quais a 

população se tem tentado mostrar mais aberta, procurando aprender com eles. 

 

Segurança 

A segurança na Ilha é mantida apenas por visitas esporádicas da Autoridade Marítima, visitas essas mais 

frequentes no Verão que no Inverno. Não têm, nem nunca sentiram a necessidade de ter, um posto local 

de polícia. 



Face à quantidade de idosos e crianças na Ilha foi uma prioridade da Associação de Moradores a obtenção 

de um barco-ambulância, que já está em funcionamento, embora não tenha sido realizada ainda a tomada 

de posse oficial, e a construção de um Heliporto para evacuações de emergência em alturas de 

tempestade. Este último começou a ser feito pelos próprios moradores, não estando ainda completo. 

 

Ocupação da População 

Na Ilha há cerca de 373 habitações, sendo 10% delas pertencentes a veraneantes. 99% destas pessoas 

tem uma actividade ligada às lides do mar. Situando-se a Ilha entre o Oceano e a Ria Formosa, os 

habitantes sempre tentaram tirar proveito do seu potencial. 

Tradicionalmente, eram os homens da família que se dedicavam à pesca, no lado Norte da Ilha, no Oceano 

e as mulheres à apanha do marisco – em liberdade ou em viveiro – do lado Sul, na Ria Formosa. 

Hoje em dia, e embora hajam novas ocupações que se envolvem principalmente em torno dos pequenos 

equipamentos e serviços da Ilha, muita desta tradição ainda se mantêm. 

A preocupação da Associação de Moradores tem sido principalmente a de encontrar novos postos de 

trabalho para que a população não envelheça ou se extinga. Até ao momento estão pensados três 

projectos: 

 Criação de ostras, já aprovada e em funcionamento, formou e deu trabalho a 6 jovens naturais 

da Ilha. 

 Frota de barcos de pesca-turística – previstas três embarcações para breve, pois já foi aceite. 

 Recuperação de uma antiga casa pertencente à Marinha (que teria de doar primeiro o edifício) 

para utilização enquanto hostel ou pousada ligada ao Eco-Turismo, que possa providenciar visitas 

guiadas à Ilha e a um museu ao ar livre referente à história da Ilha e às Artes da Pesca. 

 

Transportes 

Na Ilha são proibidos os transportes motorizados. As crianças usam bicicletas, bem como alguns 

pescadores quando se dirigem ao Oceano. Para além disso, há cerca de 2 ou 3 tractores da FAGAR 

destinados à recolha do lixo e 3 ou 4 tractores para transporte de mercadorias de mercearias e cafés. Já 

houve uma mota, destinada a um deficiente motor, mas todas essas excepções têm ter autorizações 

específicas. 

 

Maiores necessidades 

Como maiores necessidades a Associação de Moradores apontou a Porto de Abrigo e o Heliporto, 

recentemente feitos ou começados. 

Seguidamente, a criação de postos de trabalho para manutenção da população, bem como o direito aos 

jovens que vão ocupar esses e outros postos, sendo descendentes da Ilha, de poderem construir as suas 

próprias habitações, como previsto no POOC. 

Como elementos secundários, mais ainda importantes, apontam: 



 A separação da zona de trabalho e recolha de lixo da zona de entrada dos visitantes, que neste 

momento está meio diluída; 

 A criação de uma ou mais zonas ajardinadas, não com vegetação dunar, mas com algo que se 

assemelhe a um jardim, podendo até ter equipamento desportivo de exterior; 

 A consciencialização da população farense para o facto de que Faro pertence efectivamente ao 

município de Faro e que os pescadores da Culatra são os pescadores de Faro. 

  

Relação Faro-Olhão 

Embora a Culatra pertença ao município de Faro, é muito maior a sua ligação com Olhão. Primeiramente, 

é a sua única ligação pública ao continente, só havendo barcos-carreira Olhão-Culatra-Olhão. Por outro 

lado, pela própria proximidade física, a Ilha sente os efeitos do que acontece em Olhão – ao ser aberto 

um novo hotel em Olhão, sentem um aumento de turismo na Ilha, ao mesmo tempo as más avaliações da 

água de Olhão fizeram com que a qualidade de alguns dos viveiros de marisco da população da Ilha 

descessem). Embora talvez fosse mais fácil reivindicar direitos ou aproveitar parcerias com Olhão, pela 

sua proximidade física, os habitantes da Culatra não se ressentem por pertencerem a Faro, tendo nos 

últimos anos tentado uma aproximação a este, que se reflecte maioritariamente na criação de um 

transporte escolar para Faro, patrocinado para já pela CMF, que levou a que num espaço de 3 anos 

houvessem mais crianças e jovens a estudar em Faro, que em Olhão. No futuro espera-se que esse 

transporte possa ser feito pelas embarcações de pesca-turística, que estarão melhor preparadas para o 

Inverno e não implicarão os gastos da CMF. 

 

Reacção da População ao Projecto Polis 

A Associação de Moradores discorda de alguns dos números apontados, especialmente no que diz 

respeito às habitações consideradas como primeiras e como de verão. 

Para além disso, apesar de se mostrarem solidários quanto à possível recepção no seu núcleo da 

população dos Hangares e do Farol, com quem muitas vezes partilham laços familiares, mostram-se muito 

reticentes à recepção da população das Ilhotas, conhecida na área por serem maioritariamente marginais 

e/ou toxicodependentes. 

Não compreendem a necessidade de uma grande reestruturação da Ilha, pois se a Ilha está como está é 

o resultado do seu desenvolvimento natural e espelha a história que tem para contar. 

 

Casas Típicas 

As típicas casas dos movimentos pendulares eram cabanas em junco e madeira, com telhados de colmo, 

efémeras, que eram feitas e refeitas todos os anos, quando os pescadores se deslocavam para a Ilha. 

Contudo, deste que a Ilha começou a ser ocupada anualmente, surgiram as casas em alvenaria de tijolo e 

betão. Eram na sua totalidade térreas, com um grande quintal onde guardar os elementos da pesca. A 

casa apenas contava com uma ou duas divisões: sala e cozinha, dormindo toda a família na mesma divisão. 



As casas nem tinham casa-de-banho. Geralmente, por fora, eram garridas, cada uma delas de uma cor 

diferente, misturada com branco, fazendo da Ilha algo muito colorido. 

Há medida que as famílias foram crescendo, ganhando mais dinheiro e tendo conhecimento das 

condições de vida de outras populações, quiseram mais espaço e melhores condições de salubridade. 

Contudo, o Parque Natural não deixou aumentar as habitações ou construir novas, pelo que os filhos 

começaram a construir novas casas nos quintais da 1ª habitação, ou um segundo piso independente. 

Desta maneira a Ilha ficou descaracterizada e a construção individual sobrepôs-se à norma corrente. Hoje 

todas as habitações têm sala, cozinha, casa-de-banho e geralmente um quarto para cada filho, não sendo 

incomum ter o agregado familiar a viver num mesmo edifício, com entradas independentes. 
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(Após apresentações e explicação sucinta do tema de tese proposto) 

 

F.C. Bem, tudo começa por perceber quais os instrumentos de gestão fundamentais para a zona da Ilha 

da Culatra, que são o POOC e o Plano de Ordenamento da Ria Formosa: esses dois planos – que depois 

terão continuidade no PDM, agora a ser revisto – prevêem a demolição do núcleo dos Hangares e a sua 

renaturalização, a demolição também do núcleo do lado nascente do Farol – que é uma situação diferente 

– e a regularização da questão da Culatra. Há vários estudos sobre o historial do núcleo da Culatra, e de 

onde apareceu – ligada à actividade piscatória sazonal – depois aquilo começa a ganhar consistência e a 

certa altura está um aglomerado feito. E este é relativamente recente, final do século XIX, início do século 

XX. Esta regularização é um problema que já se arrasta há bastante tempo, visto que nenhuma das 

habitações da ilha, em qualquer dos núcleos, é legal, e que ganhou visibilidade quando eles, numas 

eleições, se recusaram a votar, há uns anos atrás. Do ponto de vista da representação, eles têm uma 

Associação de Moradores muito activa, que se mexe muito, e tem conseguido fazer valer aquilo que eles 



acham que são os seus direitos e obrigando os políticos a olhar para aquela zona: que de facto tem alguns 

problemas a resolver. A questão do problema que existe ali de fundo é o risco inerente à ocupação, 

embora nos Hangares e na Culatra não haja muito esse risco, e a infraestruturação necessária para um 

determinado aglomerado. 

 

A.C.: Já agora que fala nisso, em infraestruturas, tinha aqui uma pergunta que gostaria de fazer-lhe. Como 

funcionam as infra-estruturas na Ilha, principalmente a nível de sistema predial de esgotos? Porque água 

e luz eu sei que eles têm. 

 

F.C.: Há uma rede que abastece a Ilha. A CMF quando negociou a entrada no Sistema de Águas do Algarve 

criou esse abastecimento. Um bocado contra o tempo da altura, porque na altura já estava em vigor o 

POOC e já havia a ideia da demolição daqueles aglomerados. Mas na altura fez-se força e houve ali um 

contra-senso: por um lado o de prever a demolição e por outro o de infra-estruturar, que é caro. A infra-

estrutura passa através da barra do Levejo e vai até à Armona. Para o outro lado vai da Culatra até ao 

Farol, não abastecendo os Hangares, embora passe bastante próximo. 

 

A.C.: Pelo que sei eles têm um tanque que é a própria Associação de Moradores que enche. Mas e a nível 

de esgotos, como funciona? Porque me falaram que a própria Ilha de Faro, completamente infra-

estruturada, ainda funciona com fossas, o que pode ser perigoso. 

 

F.C.: A praia de Faro já tem sistema de tratamento de esgotos. Relativamente recente, mas já tem. A Ilha 

da Culatra também, na Culatra e no Farol. Essa infra-estrutura foi feita ao mesmo tempo que a da água e 

a da luz. Anteriormente havia as tais fossas e um grande problema de contaminação: porque aquilo tem 

uma porção de água doce depositada no sub-solo, debaixo da areia, fica ali retida por causa da sua 

densidade, que é diferente da água salgada. Mas a água não é pura, é salobra, e estava contaminada pelas 

fossas.  

O PDM de 1996 já identificava aqueles aglomerados dos Hangares e do Farol como a zonas demolir e só 

reconhecia o aglomerado da Culatra e a parte do Farol que está sobre jurisdição do SecTTM (Secretaria 

da Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha). Aquilo tem natureza diferente, é tudo Domínio Público 

Hídrico, sendo que o núcleo piscatório da Culatra está sobre a jurisdição da APA/RH/ICN - PNRF, os 

Hangares também e ainda têm uma antiga servidão militar e o Farol o lado Poente está sobre jurisdição 

do SecCTM, porque é área portuária associada à barra, tem uma história própria, e a parte Nascente, o 

chamado bairro 25 de Abril, é jurisdição também da APA/RH.  

Depois, na sequência da elaboração do POOC, que mais ou menos coincide, com o Plano de Ordenamento 

do Parque Natural da ria Formosa, surge a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, que tinha como objectivo 

pôr em prática as indicações dadas pelo POOC. E então, o que é que tem estado a desenvolver? Um Plano 

de Intervenção e Renaturalização e um Plano de Intervenção e Requalificação, ambos PIR, que são 



intervenções semelhantes a Planos de Pormenor. Os de Renaturalização tem em vista retirar tudo o que 

está e naturalizar as áreas, e os de requalificação, manter e também qualificar. 

E o objectivo na Culatra é demolir as 2ªs habitações – e logo aí tens a dificuldade de saber quais são as 2ª 

e as 1ª habitações, e tendo uma pessoa duas, qual é efectivamente a 1ª. 

 

A.C.: Sim, até porque muitos destes habitantes vivem em movimentos cíclicos entre Olhão e a Culatra… 

 

F.C.: Exactamente. Então começas com o problema de demolir e reconhecer e depois regularizar as 1ª 

habitações, arranjar mecanismos que legalizem estas casas, e depois inclusive, a construção de mais 

edificações com o objectivo de realojar as 1ªs habitações dos Hangares. Ou seja, demolia-se tudo nos 

Hangares e depois ia-se ver quais as 1ªs habitações que lá havia, e passá-las para a Culatra… 

 

A.C.: Peço desculpa, eu estou-me a rir, porque esse plano vai grandemente ao encontro do que proponho 

na minha tese. 

 

F.C.: Pois então não se preocupe, porque já está a ser feito. 

 

A.C.: Sim, mas o trabalho é académico, não se pretende que seja construído. Mas é bom perceber que 

aquilo que pensei vai de encontro ao que o município e a Sociedade Polis acreditam ser o mais correcto. 

 

F.C.: Portanto, há aqui dois projectos: um de demolição total, e um outro, mais complexo. Estes trabalhos 

estão a ser coordenados pela Sociedade Polis, nós vamos dando os nossos contributos, e tudo isto tem 

um processo próprio. Porque estes PIR não são um instrumento de ordenação territorial reconhecidos 

pela lei, é uma coisa assim vaga que aparece nestes planos, não é assim bem… Dá o mesmo 

enquadramento que um PP pode ter, mas não o é.  

 

A.C.: Pois, essa era de facto uma outra pergunta que lhe ia fazer: o facto de não existir um PP nem feito 

nem previsto fazer para a Ilha da Culatra. 

 

F.C.: Não há por uma questão muito simples: aquilo não é domínio municipal. Os PP são da iniciativa dos 

municípios, mas aquilo não “pertence” ao município, é Domínio Público Marítimo. Podia, eventualmente 

com um acordo com a entidade, mas é uma figura que não terá uma aplicação fácil à partida. 

Normalmente isso é feito em solo urbano, e aquilo não é solo urbano. Pronto, e agora estes PIR têm um 

regulamento, um conjunto de plantas… são similares aos PP, mas depois encalha numa data de coisas 

para as quais não há ferramentas previstas. Por exemplo, de momento este plano não está aprovado 

porque a APA/RH não está a identificar uma figura que lhe permita autorizar novas edificações conforme 

estava previsto no POOC. Há aqui umas grandes confusões em relação a essas coisas. 

 



A.C.: Ou seja, podemos dizer que o problema é que há muitos interesses envolvidos e muitas associações 

envolvidas… 

 

F.C.: As zonas do litoral tem todas o mesmo problema, que é o problema das entidades, mas isto é uma 

coisa transversal a todas as municipalidades. Nós em Portugal somos um bocadinho piores, mas isto existe 

em todo o lado. E é porquê? É um bocado um problema de organização. Nós temos muitas entidades. E 

cada vez que é preciso fazer uma coisa, ao mesmo tempo temos imensas entidades envolvidas: a Rede 

Natura 2000, a Rede Ecológica Nacional, é o PNRF… Cada uma destas qualificações tem uma entidade 

responsável, e geralmente chocam todas. O problema das capitanias, da servidão militar na área dos 

Hangares… é complicado.  

Aliás, no site da DGT tem um espaço para um grupo de trabalho que foi criado para estas questões do 

litoral: o objectivo era tentar fazer uma abordagem conjunta aos problemas do litoral – ou seja, isto foi 

identificado como um problema que tinha de ser resolvido. Mas até agora não aconteceu nada… E neste 

enquadramento mais complicado ainda é. O próprio IPTM foi extinto, mas ainda está em funcionamento, 

mas não tem poder de decisão em relação a nada… torna tudo isto muito complicado, porque há muitos 

pareceres, e o próprio Governo por vezes não sabe que fazer. 

 

A.C.: Na sua opinião pessoal, como poderia esta questão ser resolvida? Deveria uma entidade ter 

soberania? Ou um terreno estar apenas sobre a jurisdição de uma entidade? 

 

F.C.:… nestas zonas não é bem assim. Quando há um problema qualquer há sempre grandes dificuldades 

em perceber a quem cabe resolver a questão. Temos sempre de ter em conta todos os planos… os POOC, 

os regulamentos do PNRF, mas estamos a trabalhar nisso, em encontrar uma solução… Neste momento 

a solução pode passar por uma concessão. Uma concessão do Domínio Público Marítimo à CMF. Com base 

nestes termos, desta maneira. A Câmara Municipal de Olhão tem a concessão da Ilha da Armona. 

 

A.C.: Logo, há um precedente. 

 

F.C.: Sim, há um precedente. Nós tivemos uma solução diferente, que foi na praia de Faro. Foi nos anos 

50/60, admitiu-se que havia um plano, que aquilo era para ocupar, e hoje em dia a praia é solo municipal 

mesmo, não é concessão. No caso da Armona, já foi diferente, e mais recente, na década de 80 e aquilo 

é uma concessão. Temos de fazer o melhor, de acordo com a lei. 

 

A.C.: Mas no caso da Praia de Faro, e o facto de ter passado para a CMF, nem toda a gente acha que tenha 

sido positivo, pois deu-se uma sobreocupação da área. 

 

F.C.: Há várias realidades. A praia de Faro não está perdida e a ocupação que lá foi feita é reversível. E até 

habitações que lá estavam a contribuir para essa sobreocupação são concessões concedidas anualmente: 



ou sejas, as pessoas tem a noção que mais dia menos dias, poderão ter de sair. É provisório. A questão do 

direito ao terreno está salvaguardada pela câmara. E a história da praia de Faro também é um bocadinho 

diferente. Com o avanço do mar – e eu lembro me do areal da praia ser bem maior do que é hoje – com 

o avanço do mar há um conjunto de lotes privados, cujo terreno foi vendido e as pessoas construíram, 

que já estão numa zona de perigo. E no sentido de preservar aquela Ilha barreira, para que continue a 

exercer a sua função de barreira, a intervenção que está pensada no âmbito destas intervenções da Polis, 

passa pela criação de uma duna para salvaguardar aquela restinga – aquilo não é bem uma ilha – mas qual 

é o problema? Aquela duna que vão fazer, para ser funcional, tem de ter cerca de 9 m de altura, e tem de 

ter a zona frontal e a parte de trás também, para ser funcional. Ou seja, vai ocupar uma área substancial. 

Para já vai aumentar o areal da praia em cerca de 30 metros, o que é óptimo, mas vai ocupar parte destes 

lotes que estão no cordão dunar. Vai ter de haver expropriação. E isso está previsto e há verbas reservadas 

para esse efeito. 

 

A.C.: Essa era outra pergunta que ia colocar-lhe. As verbas para estes projectos vem de onde? Da 

municipalidade ou da Polis, ou dividido? 

 

F.C.: Todas as intervenções Polis são financiadas em parte substancial por fundos comunitários. Essas 

verbas vêm directamente para os programas. Depois há uma componente da APA/RH e depois, consoante 

as intervenções, há uma componente da câmara, também consoante o tipo de projecto. Normalmente, o 

investimento da câmara anda na ordem dos 30%. Mas varia também consoante a natureza. Há agora 

intervenção exercidas em áreas do APA/RH, a nível de navegabilidade de canais e assim, que é só 

financiamento deles, não nosso. 

Aqui no parque ribeirinho é cerca de 30%, mas isto não está fechado, é um processo dinâmico. O problema 

da praia de Faro é que tem duas intervenções associadas: a da ocupação urbana – que terá um novo PP – 

da praia e do acesso à praia, que envolve uma nova ponte – e depois os PIR nos extremos, em Domínio 

Público Marítimo. E o que estava previsto para estes PIR era que os pescadores fossem realojados em 

Montenegro, após a expropriação. É próximo, faz-se em 10 minutos de bicicleta. E na zona do actual 

parque de campismo surgiria uma Lota com estruturas de acessibilidade para os pescadores. Estaria 

concessionada à doca de Olhão, portanto, à Doca Pesca, e ia permitir-lhes comercializar logo ali o produto. 

Isto tem acontecido noutros lados muito bem. O produto sai logo, está mais fresco, é melhor, é bom para 

a economia local. A nível fiscal e sanitário seria controlado pela Doca Pesca. Acaba por cumprir com os 

objectivos. Mas, lá está, a actual conjuntura económica do país impediu até ao momento à câmara 

conseguir comprar aqueles terrenos do parque de campismo. Estamos a pensar em diferentes 

alternativas, a falar com a Secretaria de Estado, veremos. Isto das verbas é complicado, até porque as 

verbas que existem e estão reservadas a projectos deste género, porque são verbas comunitárias, têm de 

ser gastas até 2015. Pelo que também estamos aqui numa corrida contra o tempo. 

 



A.C.: Mas voltando à Ilha da Culatra, o que está então previsto são estes dois “PIR”, o de renaturalização, 

e o de requalificação? 

 

F.C.: Não, na verdade são quatro: uma para o núcleo nascente do Farol, outro para o núcleo poente do 

Farol, um para os Hangares e outro para o núcleo da Culatra. 

 

A.C.: Okay, então calculo que agora conseguirei mais informações sobre estes planos junto da Sociedade 

Polis Litoral Ria Formosa. Acho que também acabou por responder um pouco a todas as minhas dúvidas, 

que era perceber que entidades tinham aqui jurisdição e interesses, qual era o papel e a ideia da 

municipalidade para a Ilha da Culatra, como funcionavam as infra-estruturas na Ilha e porque é que até 

ao momento não havia um PP para a Ilha… 

 

F.C.: Chegou a haver, mas não foi feito por iniciativa da CMF, pelo que à altura não foi considerado válido 

e não foi realizado. 

 

A.C.: Apesar das minhas intenções para a Ilha irem de encontro a grande parte do que disse, há ainda 

outro factor que estou a ter em conta, o de prever algum tipo de estrutura para turismo light, que possa 

dar alguma sustentabilidade económica à área. Tinha pensado nisso para a zona dos Hangares, talvez 

num género de zona de dormida para estudiosos e especialistas que viessem estudar a Ria Formosa. 

 

F.C.: Isso iria implicar um problema. Não estou a imaginar nenhum político a aceitar construir qualquer 

estrutura turística num local de onde acabou de tirar habitações com o objectivo de renaturalizar. 

Mas enquanto à necessidade de haver aqui uma estrutura económica secundária de apoio, acho que tem 

razão. Há uns tempos tivemos uma proposta de um grande investimento para um centro desportivos de 

treinos, para atletas de competição na área da Vela, na Ilha do Farol. E isto porquê? É uma área que tem 

uma grande previsibilidade dos ventos, o vento segue um percurso solar: de manhã é nascente, à tarde é 

poente. E, consoante a altura do ano, eles conseguem prever isto com alguma facilidade e eficácia. É uma 

área muito versátil: é próximo do mundo civilizado, com preços relativamente baratos, com temperatura 

e clima amenos durante todo o ano. Era relativamente fácil e economicamente viável transformá-lo num 

centro de treino para atletas de alta competição. Havia investidores bastante interessados. Na altura, uma 

vez mais, o projecto não foi para a frente porque as entidades envolvidas não conseguiram agir em 

consenso e rapidamente. 

 

A.C.: Sim, até porque as infra-estruturas para a área do Farol já estão de facto feitas. 

 

F.C.: Sim, isto era relativamente fácil de se conseguir. Há um conjunto de edificações do lado da barra que 

são do IPTM, ou seja, nem estão a ser utilizadas para nada. Tem um espaço grande, uma área grande em 

frente que podia ser reconvertida e utilizada, mais que suficiente para eles utilizarem. E isto era uma 



opção viável e sustentável. Sustentável porquê? Porque esta área é artificialidade e tem de ser 

artificializada. A barra Olhão-Faro foi feita e esta zona terá sempre de ser artificial por sofrer as 

consequências disso. Por muitas questões ambientalistas que se ponham, a barra é um facto e terá 

sempre de existir se quisermos viabilidade económica para a Ria Formosa. Isso era super interessante que 

pudesse vir a acontecer. E era uma oferta turística que podia reforçar e financiar um conjunto de 

intervenções a acontecer na Ria. Isto é um problema. O PNRF é o único Parque Natural em Portugal que 

dá lucro. E de onde vem esse lucro? Das taxas e concessões que os viveiros pagam. É uma área muito 

grande concessionada a viveiros. Mas este dinheiro entra nos cofres do estado e vai para o governo. Mas 

é dinheiro que sai daqui. 

 

A.C.: E que devia ficar aqui para a realização de melhorias… 

 

F.C.: Sim, ou pelo menos parte dele. Nem que fosse por uma questão de justiça. E estas intervenções 

turísticas podiam dar algo a esta área. E o turismo ligado ao desporto, principalmente à alta competição, 

é um mercado a crescer e muito rentável, para o qual nós temos um clima privilegiado e a Ria pode 

oferecer algo a nível de desportos aquáticos que não se encontra noutros lados.  

 

 

(De seguida seguiu-se agradecimentos e pedidos de informação sobre como conseguir a cartografia que 

a CMF tem da área – apenas via email). 

 

 

Conclusões retiradas 

 

Ilha da Culatra - Jurisdições 

Embora a Ilha da Culatra pertença, efectivamente, ao município do Algarve nenhum daquele solo é solo 

municipal, fazendo parte do Domínio Público Marítimo. Além disso, a Ilha está também incluída no Parque 

Natural da Ria Formosa, na Rede Natura 2000 e na Rede Ecológica Nacional, sendo que cada um destes 

grupos tem uma entidade reguladora diferente e uma regulamentação própria também diferente e nem 

sempre coincidente. 

Em termos dos núcleos urbanos e respectiva jurisdição: O núcleo do Farol está dividido, estando a parte 

poente sobre jurisdição do SecCTM, onde há a parte de porto afecta à barra, e o lado nascente está sobre 

o abrigo da APA/RH. Os Hangares estão também sobre a jurisdição do APA/RH e tem uma parte de 

servidão militar, onde está localizado o actual campo de tiro. 

O núcleo da Culatra, tal como o Farol, tem uma parte sobre a APA/RH/ICM – Parque Natural Ria Formosa, 

estando classificado como núcleo piscatório a proteger, e uma parte ligada ao SecCTM. 

 

Ilha da Culatra – Instrumentos de Gestão Territorial 



Os principais instrumentos de gestão territorial a estudar no que diz respeito à Ilha da Culatra é o POOC 

afecto a esta área e o Plano de Ordenamento da Ria Formosa. O PDM da CMF, actualmente (e já há muito 

tempo) a ser revisto, irá apenas continuar as indicações que estes dois planos, que são minimamente 

coincidentes, dão. 

Além destes, estão actualmente a ser realizados – ou melhor, já estão feitos, mais ainda não foram aceites 

– 4 PIR para a Ilha da Culatra. Os PIR são Planos de Intervenção e Requalificação, ou Planos de Intervenção 

e Renaturalização criados pela Sociedade Litoral Polis Ria Formosa que, não sendo instrumentos de gestão 

territorial reconhecidos pelo Governo, dão uma informação semelhante a um PP.  

Os 4 PIR são para quatro zonas: dois Planos de Intervenção e Renaturalização para o núcleo dos Hangares 

e para a parte nascente do Farol e dois Planos de Intervenção e Requalificação para o núcleo da Culatra e 

para a parte poente do Farol. 

Anteriormente não tinha sido feito qualquer tipo de PP para a Ilha da Culatra pois estes são planos de 

iniciativa municipal e o município não tem jurisdição sobre este solo, que é de todos. Actualmente, e para 

acelerar processos burocráticos que envolvem muitas entidades a ter de dar pareceres para que se possa 

fazer algo, e de maneira a realizar os PIR a tempo (as verbas comunitárias para o projecto devem ser 

utilizadas até 2015) a CMF pensa pedir a Concessão da Ilha ao Domínio Público Marítimo, tal como 

aconteceu na Armona à Câmara Municipal de Olhão. 

 

Ilha da Culatra – Infra-estruturas 

Em termos de infra-estruturas, e contrariamente ao que eu pensava, a Ilha tem uma rede que abastece 

os núcleos da Culatra e do Farol. Têm água doce canalizada, electricidade e sistema de tratamento de 

esgotos. Este sistema passa perto dos Hangares, mas não o liga, e passa depois pela barra do Levejo, indo 

também à Armona. 

A construção das infra-estruturas foi controversa, visto que à data da sua construção (recente), já estava 

previsto no POOC a demolição de grande parte da ocupação humana na Ilha. 

Relativamente aos Hangares, estes não têm electricidade, os esgotos funcionam através de fossa séptica 

e a água têm-na através de um tanque que é abastecido pela Associação de Moradores da Ilha da Culatra. 

 

Ilha da Culatra – Objectivos da CMF para o futuro 

A ver, a Câmara Municipal de Faro está a apoiar na totalidade os planos previstos pela Sociedade Polis 

Litoral Ria Formosa.  

Estes planos incluem a total demolição de todas as segundas habitações e construções de risco. Todo o 

núcleo dos Hangares seria demolido, toda a parte nascente do Farol e algumas segundas habitações na 

Culatra. Para além disso estava prevista também a construção de habitações no núcleo da Culatra para 

realojar todos aqueles cuja primeira habitação tivesse sido destruída.  

Na parte poente do Farol, embora sem certezas, há a ideia de manter algum tipo de edifícios institucionais 

que já lá existem, afectos ao Porto, e que anteriormente pertenciam ao IPTM, já extinto. Contudo, uma 

das coisas que os PIR não prevêem e que a CMF achava particularmente importante é algum tipo de 



incentivo ao turismo – embora não de massas – que traga alguma sustentabilidade económica e 

estabilidade a esta Ilha. 

Uma das propostas feitas por investidores particulares foi a criação de uma centro de treino para 

desportistas de Vela e outros desportos náuticos de elite, a ser colocado no Farol. Para os investidores 

isto seria ideal, porque a parte da barra onde o Farol se encontra tem um tipo de ondulação ideal para 

estes desportos, a ondulação é paralela à costa e tanto a ondulação como o vento são facilmente 

previsíveis nesta zona. Para além disso, está relativamente perto da “civilização”, os preços do país não 

são caros, há o aeroporto internacional de Faro perto, e o clima e temperatura da água são amenos 

durante todo o ano. 

Para a Câmara isto seria o ideal pois a parte do Farol terá sempre de ser artificializada por causa da barra 

Olhão-Faro, nunca podendo ser renaturalizada ao extremo de não precisar de protecções acrescidas como 

o esporão, e a infra-estruturação desta zona já está feita. Para além disso, o turismo relacionado com o 

desporto é um nicho de mercado que tem estado a crescer muito e que já se provou rentável e 

controlável. 

 

 

 

Ilha de Faro 

A Ilha de Faro é um caso à parte e “estranho”. Parte da ilha, que na verdade é uma restinga e faz parte de 

uma península, sendo Ilha só de nome, foi vendida pelo Domínio Público Marítimo à CMF, que para aí 

realizou um PP onde estava prevista ocupação humana e apoios balneares. As pontas, continuam a fazer 

parte do DPM, sendo a Poente pertencente ao concelho de Loulé e a Nascente ao concelho de Faro. Neste 

momento está previsto uma grande intervenção na Ilha de Faro. Dois PIR (de renaturalização) vão ser 

implementados nas pontas da Ilha, sendo os pescadores e habitantes realojados no Montenegro (a 10 

minutos de bicicleta da Ilha de Faro). Um novo PP vai ser instaurado pelo Projecto Polis, PP esse que foi a 

concurso público. Contudo, a câmara avançou que vai ser feito um alimento artificial da duna, que vai 

crescer até à cota de 9 m tanto na parte costeira como lagunar, que várias edificações no cordão dunar 

vão ter de desaparecer, estando previstas algumas expropriações, e que o areal da praia vai aumentar em 

cerca de 30 metros. Está ainda prevista uma nova ponte, uma lota que ficaria sob a concessão da doca de 

olhão, a Doca Pescas, e novas estruturas de apoio à actividade piscatória. 

 

Verbas 

Relativamente às verbas gastas nestes projectos de melhoramento da Ria Formosa, a maior parte delas 

advém dos fundos comunitários que alimentam os projectos Polis. Assim, parte do financiamento, a maior 

parte, está a cargo da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, parte está a cargo da APA/RH e, dependendo 

da natureza do projecto, também da Câmara Municipal de Faro, sendo que na generalidade dos projectos 

da frente ribeirinha o financiamento da CMF tem sido na ordem dos 30%. Os fundos comunitários têm de 



ser gastos até 2015, pelo que neste momento o maior problema da CMF é a luta contra o tempo para 

tentar levar a bom porto todos os projectos envolvidos. 

  



 

Professor da Universidade do Algarve  

Geólogo especialidade em sistemas dunares 

Óscar Ferreira 

 

28 de Fevereiro de 2014 

 

Intervenientes: 

 Ana Caldeira, entrevistadora: A.C. 

 Prof. Óscar Ferreira, entrevistado: O.F. 

 

(Após apresentações e explicação sucinta do tema de tese proposto) 

 

A.C.: Bom, o que eu queria perceber um bocadinho aqui é como funciona o sistema da duna. Pelo que eu 

já li, e pelo que consegui perceber através de artigos científicos – por vezes não percebo os termos técnicos 

utilizados – mas consegui perceber que é um sistema extremamente frágil, que é muito mutável, hoje está 

aqui, daqui a três anos está ligeiramente diferente. Portanto, queria perceber como é que isto funciona, e 

até que grau a ocupação humana vem danificar, ou alterar esse sistema. 

 

O.F.: E vais fazer este trabalho para a população do núcleo piscatório da Culatra só, ou para a Ilha toda? 

 

A.C.: Até ao momento estou a focar-me no núcleo de pescadores da Culatra e na zona dos Hangares, a 

Ilha do Farol já não é tanto do meu interesse por não ter uma presença piscatória tão relevante. 

 

O.F.: Os Hangares também não têm, já não têm nada. Apenas 2ª habitações. A única que é comunidade 

piscatória verdadeiramente é a Culatra. O Farol não tem ninguém... Em permanência anual cerca de 10 

pessoas, talvez, não mais que isso.  

Agora, relativamente à formação dunar das Ilhas Barreiras em geral, para não particularizar já à Ilha da 

Culatra: em todas elas a formação dunar é feita a partir do vento, a partir da praia, com transporte para 

o interior, é bastante dinâmica, a duna tem capacidade de formar e mexer, de aumentar o seu volume e 

por vezes é destruída: pode ser destruída pelo mar, em tempestades, e pode-se reformar outra vez, isto 

se houver sedimentos suficientes. Para além disso, com o vento e com a continuidade de fornecimento 

de vento com sedimentos, com areia, a duna vai sendo trabalhada, mudando de posição, aumentando 

gradualmente e, a dada altura, quando há quantidade de vegetação dunar suficiente, esta vai acabar por, 

não diria fixar a duna, mas digamos estabilizá-la um bocadinho. A partir do momento em que a duna já 

tem alguma maturidade, já tem alguma densidade de vegetação, acaba por não ser tão dinâmica quanto 

isso. No entanto é sempre um sistema muito frágil, porque a retirada da vegetação e a retirada das 

condições envolventes permitem desde logo que ela continue a mudar de forma, a mudar de sitio, a haver 



mais transporte e por outro lado é também um sistema ecológico importante. A duna ali não é apenas 

um sistema físico, como é para mim, geólogo, que a vejo como um stock de areia, mas é um sistema 

ecológico importante, sobretudo no caso da Ria Formosa em geral, como abrigo para a Avifauna, para os 

passarinhos que lá andam, que acabam por fazer o ninho na duna, e acabam por ter a duna como o seu 

principal habitat. Além de depois teres os próprios camaleões, que são o símbolo da própria Ria Formosa, 

que andam por lá e usam a duna. 

Ou seja, a duna têm um papel físico importante na criação e evolução das Ilhas Barreira, é dinâmica, pode 

ser facilmente alterada ou degradada e corromper o seu equilíbrio e é também importante do ponto de 

vista da qualidade do ecossistema presente. Isto é o fundamental de reter sobre a duna neste tipo de 

ambientes. 

 

A.C.: É suposto essas transformações serem cíclicas: por exemplo, o que vemos acontecer num Verão é 

suposto acontecer no Verão seguinte ou não há ligação? 

 

O.F.: No Verão não vês acontecer quase nada, no Verão ela quase não se altera. O que mais acontece é 

no Inverno. No Inverno, sobretudo durante as marés vivas. Se fores ali à Praia de Faro vais ver que a duna 

veio toda para cima da estrada. O que aconteceu foi que tivemos vento forte durante as últimas semanas, 

a duna não está minimamente estabilizada ali, não tem vegetação, é uma duna fraca em termos de 

estrutura, no sítio em que devia haver duna, temos casas e estradas, e a duna com o vento foi para o sítio 

em que devia estar. Ocupou as casas e as estradas: está a tentar reformar-se, mais nada. Quando ela está 

bem formada, quando tem uma estrutura definida, o que ela faz é subir em altura. Se já perdeu a 

capacidade de migrar para o interior, vai engrossando, subindo em altura, até atingir determinada 

estabilidade. Não há na duna uma dinâmica de Verão. A dinâmica da duna prende-se com o vento, pelo 

que aqui teremos apenas uma dinâmica de Inverno associada a ventos fortes e também pode ser erodida 

em episódios de tempestade, ou seja, também no Inverno. No Verão ela tem muito poucas alterações. 

 

A.C.: Então, se não houvesse qualquer tipo de intervenção humana, seria suposto vermos dinâmicas 

similares de Inverno para Inverno? 

 

O.F.: Sim, dependendo obviamente das condições de tempestade e vento que há em cada ano, mas sim. 

 

A.C.: Será que há ainda outros intervenientes? Li que algumas das barragens feitas em pequenos rios 

podem influenciar os sistemas perto do mar, pois impedem a chegada de sedimentos… 

 

O.F.: Isso influencia sim, mas não no caso da Ria Formosa. Não temos rios aqui associados, pelo que não 

sofremos os efeitos das barragens. O que acontece na costa oeste é a retenção de sedimentos no leito 

das barragens, e também a diminuição das cheias, o que resulta no aumento de sedimentos no leito dos 

próprios rios, que não chegam à costa. Assim temos imensos problemas logo a sul dos principais rios, 



como seja o caso da Caparica, ou de Espinho, etc. são as zonas onde, não tendo a fonte sedimentar, 

passam a ter o efeito directo da acção da onda, da onda da praia, que remove os sedimentos, não há mais 

para pôr, porque ele não chega dos rios, e há assim erosão costeira. Isso é o básico da erosão costeira na 

costa oeste. Não é o caso da Ria Formosa, os processos desenvolvidos não têm a ver com rios, nem com 

barragens, e por isso a erosão e acumulação têm a ver com condições próprias destas ilhas e no caso da 

Ilha da Culatra, aí temos uma acção específica que são os Molhos. 

 

A.C.: Os Molhos…? 

 

O.F.: Os Molhos da barra de Faro-Olhão, que retêm sedimento do lado da Ilha Deserta, do lado do cabo 

de Santa Maria, e não deixam passar sedimentos para a Ilha da Culatra. 

 

A.C.: E isso seria um comportamento já de si natural? 

 

O.F.: Não, é causado pelos Molhes, exclusivamente. Desde que construíram os Molhos interromperam a 

deriva litoral. Desde que eles foram construídos houve uma interrupção do trânsito das areias. Por isso 

acumula de um lado, não há areias para ir para o outro. Não havendo areia para chegar ao lado de lá, o 

que aconteceu na parte do Farol foi que a linha de costa teve um recuo de cerca de 130 metros. Esse 

recuo foi parado em frente ao Farol com a colocação de pedra, e um esporão mais pequeno, que 

protegem a população. Onde acaba essa protecção de pedra temos um recuo da duna. Só afecta essa 

parte da Ilha, não afecta a zona em frente à Culatra, porque esta zona até tem vindo a acumular ao longo 

dos anos.  

 

A.C.: É como se a Ilha estivesse a migrar.. 

 

O.F.: Quase. A Ilha não está a migrar, mas está a crescer. Foi erodida junto ao Farol, mas tem crescido 

para leste, cerca de 3,5 km. Se já foste à Culatra conheces o actual Infantário, chamado Centro Social, 

antigo Centro de Socorro a Náufragos. Antigamente estava sobre a linha de água, nos anos 40, agora tem 

3 km de areia à frente. Toda essa zona é novinha, não tendo mais de 50, 60 anos. 

 

A.C.: E por curiosidade: não haveria a possibilidade da retirada dos Molhos? 

 

O.F.: Assim perdias a navegação cá dentro. Toda a Ria Formosa deixava de ser navegável. Esta é a barra 

de navegação. Não tinhas porto comercial de Faro, não tinhas porto comercial de Olhão, e acabavas com 

a pesca cá dentro. Isto também te indica a dinâmica do mar. Estes três km não existiam, eram água, e 

agora é uma duna composta. 

 

A.C.: E é possível prever estas migrações ou geralmente não? 



 

O.F.: É possível prever. Esta aqui eles não conseguiram, mas isto também já foi à uns aninhos e o que 

aconteceu foi que a barra principal do sistema era a do Levejo (entre a Ilha da Culatra e a Ilha da Armona) 

e eles abriram a barra Faro-Olhão num sítio que não havia, e cantonaram, ou seja, colocaram os Molhos 

para a obrigar a ficar ali. Esta começou a ganhar troca de água, e a do Levejo perdeu. Como perdeu, toda 

a areia que estava no chamado delta de vazante começou a migrar para a Ilha da Culatra, diminuindo a 

barra do Levejo. Esta perdeu tamanho e profundidade, enquanto que a de Faro-Olhão ganhou profundida 

com as fortes correntes marítimas, tendo agora 18 m lá dentro e 40m de profundidade cá fora – escavou 

um canal. 

Na altura que eles o fizeram, isto era impossível de prever. Hoje, possivelmente seria possível prever. É 

razoavelmente possível prever o que acontece, há programas que permitem simular isso, e até pela 

intuição muitas vezes pudemos imaginar o que acontecerá. No entanto a Culatra em si, está numa zona 

relativamente resguardada e eles não têm grande problema ou preocupação com esta dinâmica mais 

elevada do cordão dunar. A única coisa que resulta das casas da Culatra é, por estarem em cima do sistema 

dunar e por estarem num local que deveria ser duna, impedem que esta se forme, pelo que em teoria a 

ocupação não devia existir, visto estarmos num Parque Natural… Há um outro aspecto que é, as casas 

estão a cotas mais baixas que os níveis máximos que o mar chega a ter, no Inverno. Não é todos os anos, 

mas de vez em quando, quando há marés altas vivas e ao mesmo tempo a passagem de uma baixa pressão 

ou de ventos, temos um nível um bocadinho maior chamado sobreelevação do nível do mar. Em alturas 

em que há esta coincidência, eles estão abaixo desse nível do mar e poderiam ser inundados. 

O que é que eles fizeram? Na zona em que eles (moradores) sabiam que a duna era mais frágil e poderia 

entrar água, eles taparam-na. Foram cantonadas, a ver, duas zonas. Meteram areia e lixo, entulho, 

impedindo as águas de entrar. 

 

A.C.: Então, e fizeram isso os moradores, por iniciativa própria? 

 

O.F.: Sim, eles fazem tudo por iniciativa própria, inclusive houve até alguma controvérsia com a recente 

construção de um heliporto, também por iniciativa própria. 

 

A.C.: Sim, sobre essa notícia li, e tenho conhecimento. 

 

O.F.: Bom, mas disto advém que, hoje em dia, eles não têm praticamente inundações, apesar de estarem 

abaixo do nível do mar quando este está mais alto. Mas pronto, este é um dos potenciais problemas que 

eles têm, consequências para a população. Agora, consequências para o sistema dunar, é que toda a 

extensão do núcleo, que ainda é alguma, não tem sistema dunar, de todo, nem ecossistema. 

 

A.C.: Bom, como sabe, uma das soluções que pretendo aplicar para esta zona seria a diminuição da 

densidade através da retirada das segundas habitações, ou infra-estruturas de risco, e substituição destas 



últimas por outras sobre paliçadas, incluindo ainda a reabilitação da Ilha através da criação de passadiços 

de madeira. Será que o elevar das estruturas poderia beneficiar a duna? 

 

O.F.: Tudo isso dependeria de muitos factores, como de quantas casas seriam retiradas, ou qual a altura 

das paliçadas. Não podes esquecer que precisarias de luz suficiente para as plantas se desenvolverem, 

mas enfim, sim, numa primeira abordagem, sem ter por exemplo, a densidade ocupacional que daí 

resultaria, diria que sim, que o sistema de duna até poderia reformar-se. Não exactamente com as 

mesmas plantas que se forma noutras zonas, mas sim, poderia reformar-se enquanto sistema físico. O 

sistema de duna como entidade de habitat e de ecossistema, não. Porque obviamente os pássaros não 

iriam criar os seus ninhos debaixo das casas. Recuperar o sistema enquanto habitat natural, duvido que 

seja possível. Recuperar enquanto sistema físico, é natural que possa ocorrer, consoante a densidade e 

dimensão da ocupação. Para ajudar o sistema na totalidade enquanto estrutura, só mesmo uma retirada 

total. Mas ali tens um caso específico, de uma população com habitação de primeira ordem, um núcleo 

piscatório reconhecido e classificado, digamos que com algum direito a estar lá e usar aquele espaço. A 

recuperação do sistema dunar, com a densidade que aquela área tem, nunca será muito fácil, mesmo 

usando estacaria e passadiços elevados, não seria fácil recuperar o sistema dunar. Por outro lado, se nos 

Hangares fosse retirado tudo o que não é 1ª habitação, provavelmente a duna recuperaria totalmente, 

pois restariam muito poucas casas. Aí é um bocado o que o Polis tem estipulado, que é retirar tudo. No 

caso da Culatra, a passagem para estacaria elevada poderia ser interessante à partida, para a reparação 

de alguma parte do sistema dunar, mas depois há a parte social. Em termos de aceitabilidade da 

população, não sei se terias sucesso. Acho que eles não iriam aceitar com facilidade. Primeiro porque eles 

próprios não têm a ideia de estar a danificar a ecossistema ou o sistema dunar de qualquer maneira, não 

têm essa sensação e por isso não percebem o porquê de ter de existir alterações na sua maneira de viver. 

Por outro lado, isso obrigaria a algumas alterações que seriam difíceis de comportar nas coisas práticas 

do dia a dia: para transportar o que se compra, mercadorias, as coisas práticas do dia a dia… É diferente 

usar o chão, se for necessário ter um tractor ou uma moto4, ou estar condicionado a um conjunto de 

estruturas que estão pré-estabelecidas, pelas quais tens de andar e que não são tão práticas para ter um 

veículo. No entanto, dito isto, por exemplo, os pescadores da praia de Faro, na zona nascente, quando 

foram feitos os passadiços elevados, melhoraram muito. Eles próprios gostaram. Andam com as motinhas 

deles, lá, é melhor que o anterior acesso, que eram uma tábuas soltas, e os passadiços são robustos o 

suficiente para aguentar pequenos veículos. Digamos que tinha de haver aqui uma maneira de 

transformar essa habitabilidade num sentido muito prático.  

 

A.C.: Tinha sempre de traduzir-se numa melhoria da qualidade de vida da população, mantendo essa 

maneira de viver, não a alterando. 

 

O.F.: Teria de se reflectir numa melhoria para a vida deles. Tanto em termos das casas, e do espaço de 

casa, quer em termos de aspectos práticos. Lembra-te que é uma população que tem de agarrar, sair e ir 



para o mar, puxar a rede, ter roupas sujas. A parte prática deles é muito forte. E numa entrevista com a 

Presidente da Associação de Moradores, Sílvia Padinha, uma das coisas que eles disseram foi que gostam 

e querem lá ficar, e uma das coisas que identificam como maior valia, é a liberdade. Liberdade de espaço, 

movimento, não restrição: coisas que não teriam na cidade. E tudo o que for condicionante dessa 

liberdade – apesar de estarem numa Ilha, o que é irónico – pode ser mal-encarado. Porque lá não há 

constrições de movimentos. Ao passear nas ruelas da Culatra ninguém te obriga a virar à esquerda ou à 

direita, e vires onde virares, hás de lá dar na mesma: escolhes a que mais te apetecer. 

Por isso, a noção de um espaço mais flexível é muito importante. É um desafio desenhar algo que seja 

uma melhoria para a população, que tenha em conta as condições ecológicas do local e que não 

condicione a liberdade de movimentos de uma maneira muito dura, não é nada fácil. 

 

A.C.: Então, de um ponto de vista de um sistema físico, posso ficar com a ideia de que a Culatra não é uma 

população em risco directo. 

 

O.F.: Não, não têm um risco muito directo. Como falámos, tem o perigo das cheias lagunares, mas este é 

razoavelmente fácil de minimizar, apenas com introdução de areia, não é muito complexo. É um núcleo 

muito desorganizado, em termos de núcleo habitacional. Poderia ser melhorado, podia, mesmo sobre a 

base actual, há muito coisa que poderia ser feita, mas tudo o que for feito tem de ser feito sobre o ponto 

de vista deles, quer de habitabilidade, quer de trabalho. 

 

A.C.: E em termos de consequências da ocupação para o ambiente, já falámos também dos principais: 

impede a normal formação da duna e da sua vegetação, o que por sua vez resulta da não existência de 

um ecossistema nessa área. 

 

O.F.: Há também um outro factor importante, que eu não sei como é realizada, mas convinha tu indagares, 

que é a parte de esgotos. Porque, por exemplo, na praia de Faro, nada está ligado, tudo funciona com 

fossas. E na realidade, mais tempo, menos tempo, vai tudo parar à Ria. E ali na Culatra tens, 

provavelmente, um sistema semelhante. Ou seja, tens ali um foco potencialmente poluente que os afecta 

a eles próprios. Vai afectar viveiros, vai afectar a qualidade do marisco. Convinha verificar como se realiza 

o sistema de esgotos. Porque se não tiver canalização nenhuma, e não tiver tratamento nenhum, pode 

ser um caso complicado, até porque os viveiros estão mesmo ali ao lado, e estes são periodicamente 

inspeccionados e a água é testada e avaliada e isso iria reverter-se negativamente para eles. 

 

A.C.: Então o núcleo habitacional da Culatra tem esse dois principais problemas ecológicos: a não 

formação da duna e a potencial poluição da água pelos esgotos. Contudo, não é comparável aos danos da 

Ilha de Faro, correcto? Tenho a noção que a Ilha de Faro é um extremo muito mais exacerbado. 

 



O.F.: A Ilha de Faro, para além de estar numa zona de risco muito maior, fez uma urbanização no cordão 

dunar frontal, a primeira defesa, a zona mais exposta e mais importante do cordão dunar, pelo que 

arrasou com ele. Tu na praia de Faro não consegues encontrar 100 metros de cordão dunar seguidos, 

bons. Estão lá casas. Na Ilha de Faro houve uma intervenção urbana que pura e simplesmente dizimou o 

cordão dunar. Primeiro que tudo, rebaixou a duna, e depois construiu em cima, não deixando qualquer 

possibilidade do sistema se reformar. 

 

A.C.: Ou seja, a única solução na Ilha de Faro seria retirar completamente a ocupação? 

 

O.F.: Poderia não ser… Efectivamente poderias ter uma solução próxima do que está agora na Ilha de Faro 

do lado nascente. Tens o cordão dunar, tens as casas na laguna – as casas dos pescadores não estão no 

cordão dunar, mas sim recuadas – e tens passadiços de acesso. Poderias ter, nunca com a mesma 

densidade de ocupação, mas alguma alternativa à total retirada ou ao que está actualmente: uma 

alternativa com mais resguardo e menos risco. É possível. 

 

A.C.: Sim, porque os perigos ambientais são até perigos físicos para as pessoas que elas acabam por não 

se aperceber. 

 

O.F.: Sim, aliás, nós normalmente só consideramos risco quando há consequências para a população. 

Risco ambiental só se agora formos capazes de avaliar correctamente o risco da perda ou alteração de um 

ecossistema, que é difícil de quantificar. É muito mais fácil quantificar qual a consequência directa para a 

ocupação humana e a população. Só consideramos “de risco” quando conseguimos calcular as 

consequências para nós próprios, para a ocupação humana. 

 

A.C.: Voltando um bocadinho atrás, à questão da vegetação dunar, gostaria de lhe fazer uma pergunta. O 

chorão é uma planta benéfica ou maléfica ao sistema dunar? 

 

O.F.: Depende a quem perguntar. Se perguntares aos pescadores e ao pessoal da praia de Faro, eles vão 

te dizer que é benéfica porque faz a retenção das areias. O chorão reproduz-se razoavelmente bem num 

ambiente que é agreste, facilmente ganha a todos os espécimes que estão à volta, e por isso, como fixa a 

duna, faz com que não haja transporte de areia para dentro das casas e tudo isso. Em termos de existência 

natural, não. Ele não faz parte da flora natural do ecossistema dunar. 

 

A.C.: E assim acabar por “comer” a vegetação envolvente, é uma planta daninha? 

 

O.F.: Sim, o ideal aqui seria conseguir uma boa densidade de vegetação natural. Se tiveres uma boa 

densidade de vegetação natural na duna, o efeito que o chorão faz é feito por outras plantas que são mais 

adequadas ao ecossistema da duna. Nunca vi um ninho de um passarinho em cima de um chorão. Duvido 



muito que eles o façam, precisam de uma cova de areia para o efeito de estufa necessário ao aquecimento 

dos ovos e plantas mais altas à volta para camuflar o ninho. O chorão não faz ali nada. Não é natural das 

dunas. O ideal é ter um cordão dunar bem estabelecido com uma alta densidade de vegetação normal, 

não o chorão. O chorão serve apenas para rapidamente cobrir uma área e fazer que ela não voe.  

 

A.C.: Sim, eu pergunto isto porque sou Guia, e enquanto Guia passei algum tempo a fazer voluntariado no 

Parque Natural da Ria Formosa e lembro-me que um dos trabalhos que tínhamos era o de arrancar 

chorões. Contudo a praia de Faro está cheia deles. 

 

O.F.: Na praia de Faro encontras chorões à volta de todas as casas, normalmente são as próprias pessoas 

que os plantam. A ideia é que aquela duna não mexa e não entre areia para dentro das casas. Agora, se 

pensares nisso à escala da praia de Faro e de tudo o que já lá foi feito, com a total destruição do cordão 

dunar, o chorão é um problema quase insignificante. Mas se reproduzisses isso, numa outra escala, para 

todas as ilhas barreira do sistema, terias um enorme problema a nível da fauna e flora. Perdias a parte de 

Avifauna toda. 

 

A.C.: Bom, Óscar, agradeço imenso o seu tempo, e acho que para já não tenho mais perguntas. Certamente 

com o desenvolver do trabalho, estas vão aparecer, mas para já estou muitíssimo satisfeita e esclarecida 

com o nosso encontro. 

 

O.F.: Então, mas qualquer dúvida que tenhas podes enviar um email, e se precisares de cá voltar outra 

vez, não há problema nenhuma. Agora aconselho-te a ires novamente à Ilha da Culatra e olhar com outros 

olhos e ver como é a tal questão dos esgotos. 

Devias também tentar falar com a Sílvia Padinha, a Presidente da Associação de Moradores da Ilha da 

Culatra. 

 

(De seguida seguiu-se apenas um pedido de bibliografia de referência, ao qual o Prof. Óscar Ferreira 

acedeu com grande simpatia e nova ronda de agradecimentos da minha parte). 

 

 

Conclusões retiradas 

 

Ilhas Barreiras 

Ilha barreira é uma formação dunar, feita a partir do vento da praia, que transporta areia da praia para o 

interior. Bastante dinâmica, a duna tem a capacidade de mexer e aumentar de volume. Por vezes é 

também destruída pelo mar em tempestade, mas se houver sedimentos suficientes, rapidamente se 

reformula. A dada altura, com o aumento da duna surge vegetação natural que, não fixando, estabiliza a 



duna. É nessa vegetação que se forma depois o habitat natural da fauna característica desta zona. Com 

vegetação, a duna não é tão dinâmica, mas continua a ser um sistema extremamente frágil. 

No verão o sistema dunar não apresenta grandes alterações. No Inverno, ciclicamente, pudemos assistir 

a uma dinâmica cíclica, anual, associada aos ventos e às tempestades, o que é normal.  

No caso específico da Ria Formosa não há outro intervenientes que não o mar, a ria e as forças naturais, 

visto que não há rios que lhe estejam associados (ex: barragens causam erosão da costa na costa oeste). 

 

Ilha da Culatra 

Esta Ilha em particular tem três núcleos habitacionais: Farol e Hangares, já sem grande ligação às 

actividades do mar, e a Culatra, núcleo piscatório protegido. 

A nível da Ilha em si, esta foi muito alterada pela abertura da barra Faro-Olhão. Esta barra, aberta entre a 

actual Ilha Deserta e a Ilha da Culatra (que anteriormente eram uma só Ilha) permitiu a navegabilidade da 

Ria e a criação dos portos comerciais de Faro e de Olhão, o que aumentou a viabilidade económica da 

área. Contudo, teve algumas consequências a nível do sistema. As areias passaram a ser acumuladas no 

lado da Ilha Deserta, deixando o núcleo do Farol numa posição de risco, com o recuo da linha de costa em 

cerca de 130 metros. Para salvaguardar a população teve de ser feito uma parede em pedra e um pequeno 

esporão. 

Por outro lado, a barra do Levejo, antiga barra principal, onde eram feitas as principais trocas de água e 

com ela areia, deixou de ser tão necessária, começando a fechar-se naturalmente, com o juntar de 

sedimentos à Ilha da Culatra, aumentando a ilha em cerca de 3,5km para Este nos últimos 50 anos. Estas 

alterações são hoje em dias relativamente fáceis de prever, embora, à altura da construção da barra Faro-

Olhão, tal não o fosse. 

 

Núcleo habitacional da Culatra 

A nível de risco para a população, o núcleo da Culatra está relativamente salvaguardado, encontrando-se 

no lado lagunar. O principal risco é o de eventuais cheias, pois as habitações encontram-se a uma cota 

inferior à do nível máximo que o mar pode alcançar no Inverno (sobreelevação). Contudo, este risco foi 

minimizado pela própria população que movimentou areia e entulho para as áreas problemáticas, 

controlando-as. 

A nível de consequências ambientais, podemos mencionar duas de grande importância: a primeira refere-

se à sobreocupação da área, directamente sobre a duna, o que não deixa que o sistema dunar se forme. 

Sem sistema dunar, não há vegetação, ou seja, as dunas não são estáveis e não há habitats naturais para 

animais, não havendo ecossistema. Fora essa importante característica, há ainda uma segunda a indagar: 

como se realiza o sistema predial de esgotos, que pode ser um eventual factor poluente para a Ria 

Formosa e para o meio de subsistência dos próprios pescadores, marisqueiros e viveiristas. 

 

Possibilidades de melhoria do sistema através de: 

 Remoção das segundas habitações 



 Utilização de paliçadas para sobre-elevar os edifícios 

A nível do núcleo dos Hangares a reabilitação da duna seria quase completa, porque apenas restariam lá 

2 ou 3 casas, se fosse retirada toda a segunda habitação. O mesmo se poderia dizer para o Farol, embora 

a localização deste seja específica e sofra a erosão da barra. 

Na Culatra seria possível uma eventual recuperação, mediante o nível de ocupação que resultaria e a 

altura da estacaria utilizada. Um sistema físico dunar poderia ser restituído, talvez até com alguma 

vegetação, consoante a quantidade de luz que teriam. Mas a nível de habitat natural, seria muito difícil 

restituir, pois os animais tendem, por natureza, a afastar-se dos humanos. 

 

 

Aceitabilidade Social 

A população não tem noção ou consciência do seu efeito no sistema dunar e no habitat natural de 

inúmeros animais e plantas, pelo que não percebem a necessidade de terem de alterar seja o que for por 

outrem. 

Além disso são pessoas com um modo de vida bastante prático e específico, que prezam a Ilha, antes de 

tudo, pela liberdade que oferece. 

Toda e qualquer intervenção que tivesse em conta os moradores teria de se traduzir num melhoramento 

das condições de vida para os moradores, salvaguardando ao mesmo tempo os valores físicos e 

ecológicos, sem no entanto constrangir em demasia a população, tendo em conta que alguns deles 

utilizam moto4 ou tractor para se moverem na ilha. 

 

Ilha de Faro 

É um exemplo extremo de ocupação humana numa Ilha, a juntar-se ao facto de esta ter uma posição 

importante e frágil relativamente à sua localização. A construção de edifícios no cordão dunar – a nossa 

1ª linha de defesa – dizimou completamente o sistema dunar de toda a Ilha. Neste momento, para tentar 

salvar de alguma maneira os valores físicos e ecológicos da península, haveria apenas duas soluções: a 

total retirada dos edifícios, ou optar por um sistema semelhante ao que acontecesse hoje em dia na parte 

nascente da Ilha: as casas dos pescadores encontram-se do lado da laguna, protegidas e salvaguardadas, 

e o cordão dunar completamente vazio e a recuperar. O acesso às casas é feito por um passadiço em 

madeira, robusto o suficiente para a passagem de motas. 

 

Vegetação/Chorão 

O chorão, embora plantado abundantemente em certas áreas dunares, é uma erva daninha. Prende 

relativamente bem a duna, mas come tudo o resto à sua volta e não serve de habitat natural a qualquer 

dos animais da Ria. Na Ilha de Faro, onde os próprios habitantes o plantaram em volta das habitações 

para prevenir a areia de entrar dentro de suas casas, este é um problema quase irrelevante, se comparado 

com a dizimação do cordão dunar. Contudo, se elevássemos o problema do chorão a uma escala maior, 



imaginando-o a proliferar por todas as Ilhas barreira, iriamos destruir totalmente o paraíso para a 

Avifauna que a Ria Formosa é. 
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 PP – Plano de Pormenor 

 

 

(Após apresentações e explicação sucinta do tema de tese proposto) 

 

A.C.: Se já leu a proposta, sabe que eu sou de Faro, sou Algarvia, sempre vivi aqui. Quando estava na escola 

secundária Tomás Cabreira tive a sorte de participar num projecto acerca da Ria Formosa que, visto 

sermos uma turma de Artes Visuais, terminou com a ilustração de um livro intitulado Duna Luna, sobre a 

duna da Praia de Faro. 

Desde aí, sempre senti um grande fascínio pela Ria Formosa e pelas Ilhas Barreira, pelo sistema tão 

dinâmico que é e pela sensação desconfortável de que nós, enquanto ocupação humana, podíamos estar 

de alguma maneira a prejudicar todo o sistema. Aliás, este foi um dos motivos que me fez seguir 

Arquitectura, a ideia de estudar os efeitos da urbanização numa determinada área, e perceber o que 

podemos transformar. Agora, quando tive a oportunidade de escolher um tema para o meu trabalho final 

de mestrado, imediatamente me dirigi para o Algarve e para as Ilhas Barreira… a ideia de estudar um 

bocado como decorreu e com que legitimidade é feita esta ocupação de solos que são de domínio público, 



e ver quem tem o direito, se é que alguém tem o direito, de habitar nestes solos. E assim me deparei com 

a Ilha da Culatra, que, por ser um núcleo piscatório real, me pareceu na minha opinião pessoal o único 

aglomerado que apresentava benefícios reais, económicos, de subsistência, de habitar junto à Ria. O facto 

de eles permanecerem nesta área seria bom não só para eles, mas também para a região e para a 

viabilidade económica da região. 

Agora, já tendo falado com a UAlg e com a CMF, achei que seria de extrema importância falar com a 

Sociedade Polis e perceber o que estão a pensar para esta Ilha. 

 

E.C.: Então é assim, a sociedade, enquanto entidade, é uma entidade efémera. Nós temos uma duração 

balizada no tempo. Somos criadas com um objectivo, e quando esse objectivo for atingido, nos somos 

extintos. O nosso objectivo era cumprir uma série de acções que constam do nosso plano estratégico, 

uma estratégia que não é mais que juntar uma data de medidas previstas por instrumentos de gestão 

territorial. O que é que o Polis fez? Havia uma série de medidas previstas pelo POOC para esta área. Havia 

uma séria de projectos das Câmara Municipais para esta área, e então, a Polis juntou tudo e definiu um 

plano estratégico, que é público e está disponível na nossa página, pode consultá-lo e, para a Ilha da 

Culatra em particular, visa cumprir os objectivos propostos pelo POOC. Agora, há um problema na Ria 

Formosa, apesar de ser muito bonita, que é: numa pequena área há um elevado número de entidades 

com um parecer a dar. Por ser uma área em que mandam todos, não manda ninguém, e foi assim que 

chegámos a este ponto. As dunas, são dunas móveis, é um sistema dinâmico, está sujeito a risco e neste 

momento a ocupação que temos não é uma ocupação como existia nos anos 1500 e 1700, em que haviam 

movimentos pendulares: no Verão estavam na Ilha, no Inverno no continente. Actualmente não é assim: 

as pessoas estão lá permanentemente. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não se dedica à 

pesca, nem ao marisqueiro. Nós fizemos um levantamento do que lá há e das 400 ou 500 casas que lá 

estão são de 2ª habitação, não 1º. Isto causa problemas. Este território está ocupado, mas há regras para 

ocupar. E não são poucas. Há o Plano de Ordenamento do Parque, o POOC, a Reserva Ecológica – que é 

uma servidão nacional e tem de ser respeitada – e faz ainda parte da Rede Natura 2000. Quando nós 

vamos tentar enquadrar a Culatra nestes planos todos, não faz sentido nenhum. Agora, eu percebo que 

para as pessoas que lá viveram toda a vida é muito difícil de perceber. Deixámos as coisas andar num 

laxismo tal que agora carregar num botão e voltar tudo atrás, não dá. É impossível. E por isso é que o PIR, 

aqui sigla de Projecto de Intervenção e Restruturação da Ilha da Culatra – estes PIR são vários e dizem 

respeito quer a áreas a Restruturar como a áreas a Renaturalizar – e o POOC assumiu que, quer por seu 

risco, quer pela importância ecológica deviam ser demolidas, limpas, e devolvidas ao seu estado natural, 

e outras que, por outros valores, não. Como é o caso do núcleo da Culatra, que é uma área a re-estruturar, 

e que precisa de ser repensada e analisada. Aí eu recomendo que leia o POOC e cada área a re-estruturar 

tem também uma OPG – Há a OPG da Praia de Faro, da Ilha da Culatra e da Ilha da Armona. No caso da 

Ilha da Culatra, o que é que a OPG diz? Diz que temos de fazer uma análise orçamental também. Quanto 

é que nos custa manter lá a população e quanto é que nos custa tirá-la de lá? Isto é um problema: as 

pessoas estão numa zona de risco, que é. Será que vale a pena gastar dinheiro a fazer protecções, quer 



dizer, valer, vale sempre a pena, porque a vida humana está acima de tudo, mas será que não seria mais 

seguro removê-los totalmente? A análise custo-benefício tem de nos mostrar o que é melhor. Porque há 

aqui uma coisa que as pessoas sempre confundem, e que ficou provado com a recente questão do 

Heliporto, o Heliporto não é um acto de liberdade, é um acto de ilegalidade, e acho que as pessoas por 

vezes confundem um pouco estes dois conceitos. E as coisas tornam-se cada vez mais difíceis e não fáceis, 

porque as entidades não actuam. E aqui no nosso caso, não somos nós quem fiscaliza, é a ARH e o Parque 

Natural. Lá está mais uma entropia nas nossas entidades: há várias que regulam aquela área, mas 

nenhuma chama a si o que é de direito. 

 

(Entrada do Engenheiro David Pestana, apresentações formais.) 

 

E.C.: Portanto, nós estamos mais na área da intervenção e requalificação, o David está mais na área da 

caracterização do levantamento...  

Para a área da Culatra, o que nós temos é efectivamente a realização da OPG do POOC. Basicamente: a 

infra-estruturação básica já lá está, é a remoção de todas as 2ª habitações existentes, caso houvesse 

necessidade de realojar… Porquê? O POOC prevê que certas áreas sejam áreas a renaturalizar totalmente 

em que tudo fosse demolido. E se nessas áreas houvesse 1ªs habitações e a necessidade de realojar 

pessoas, seriam realojadas nas Ihas barreiras, em áreas mais seguras. Ora, neste caso, dos Hangares e 

Farol poderiam vir pessoas para o núcleo da Culatra. Mas depois nós começamos a pensar: realojar 

pessoas nas barreiras era um contra senso. Então se estamos a tirar de lá pessoas por ser arriscado, vamos 

voltar a pôr lá pessoas? Ficou então decidido tirá-las completamente de lá, porque são zonas dinâmicas. 

O ideal seria como era feito antes. As pessoas viviam em Olhão, ou Faro, nas alturas de bom tempo iam 

até à Ilha, montavam lá as suas paliçadas normais, infra-estruturas efémeras e no final da época 

regressavam. Até porque tudo isto é dispendioso. Por exemplo, o facto de haver miúdos na escola: tem 

de haver um transporte de barco. E isso é caro, mas as pessoas têm os mesmos direitos que as outras à 

educação, não é? Toda a gente paga impostos, toda a gente merece isso. Mas garantir direitos a 5 ou 5 

que vivem isolados, é bem mais caro que a 100 na cidade. Outra coisa que dá muita força a estes núcleos, 

são as Associações de Moradores, principalmente na Câmara Municipal de Faro, visto que são 400 votos, 

e em Faro ganha-se por 100 votos. É por isso que há muita coisa mal. 

 

A.C.: Sim, até porque a Culatra começou a ser falada quando, aí há uns nos atrás, se recusaram todos a 

votar. 

 

E.C.: Sim, exactamente. Agora, o seu trabalho é interessante, é uma mais valia ver a parte histórica, temos 

é de ter atenção à disciplina do território. O território tem regras de ocupação que nunca foram 

respeitadas e, quer dizer, é isso que nós estamos a tentar fazer. Agora, pode é levar algum tempo… O 

próprio POOC assume que deve ser a longo prazo. Nós temos estudos da Ilha da Culatra que nos dizem 

que daqui a 50 anos não haverá lá nem metade da população. Agora, porquê? Porque a maior parte das 



pessoas não vive directamente daquilo, os filhos não vão querer viver daquilo, e a tendência é para sair. 

Agora, as pessoas nem sempre “saem”. Podem já não lá viver, mas aquelas casas apresentam uma forma 

de rendimento importante para a família, podendo ser arrendadas. Agora, eu acredito que nesta altura 

do ano (Inverno) as condições sejam inóspitas. Nós já lá estivemos, e as casas não têm assim condições 

por aí além. Viver nestas condições não é fácil. 

 

A.C.: Pois, pela conversa que eu anteriormente tinha tido com a CMF tinha ficado com a ideia que os 

realojamentos previsto de pessoas vindas dos Hangares e do Farol iriam para o núcleo da Culatra. Assim, 

disse-me que isso foi riscado. 

 

E.C. Sim, de facto, isso não vai acontecer. O POOC assim o diz, mas em princípio não é o que vai acontecer. 

Aliás, nem faz sentido. Quer dizer, estamos a retirar pessoas, alegando um risco, para depois as voltar a 

colocar no mesmo “risco”. Essa situação aconteceu com a OPG da Praia de Faro. A OPG da praia de Faro 

estipulava que as pessoas das pontas deviam ser realojadas na área desafectada, que é a área central, 

pertencente à CMF. Agora, quando nós fizemos os estudos, aquilo é tudo uma zona de risco. Ou seja, 

estamos a fazer um enorme investimento, a retirar pessoas das suas casas devido ao risco, e coloca-las 

em nova zona de risco. Não faz sentido. E também tivemos a percepção ao longo dos tempos que pessoas 

das ilhotas não seriam de todo bem-vindas no núcleo da Culatra, que é um núcleo um pouco fechado. A 

aceitação não ia ser muito grande. Mas pronto, esse não era o principal factor. E de facto, até já havia 

tipologias de construção pensadas, que iriam ser completamente diferentes: em madeira, sobre 

paliçadas…  

 

A.C.: Sim, que permitissem uma restituição do sistema físico da duna. 

 

E.C.: Sim, não era alvenaria nem nada disso. Porque o que nós defendemos não é a não-importância 

destes núcleos. Eles são importantes, e estes recursos hídricos que a Ria nos apresenta podem e devem 

ser aproveitados da melhor maneira. Agora, com conta, peso e medida. E com regras. Há um plano de 

praia previsto no PIR, com possível concessão, dar a hipótese da população usufruir da praia. 

 

A.C.: Praia essa que o acesso seria sempre de barco, correcto? Não têm previsto nenhum tipo de estrutura 

de turismo ou de permanência controlada? 

 

E.C.: Claro, sempre de barco, através de passadiços, sem turismo de permanência. Não é essa a nossa 

intenção. Agora, o que lhe posso dizer mais sobre o PIR da Culatra? Não lho posso dar, porque ele ainda 

não é público, mas está prestes, prestes, prestes, a tornar-se público. O que pode fazer é mandar para cá, 

para email da administração, e quando o projecto for divulgado à comissão específica pode ser que o 

enviem para si também, pelo menos algumas peças. É assim, estes projectos são acompanhados por todas 



as entidades com acção e interesse na área: as Câmaras, o CCBR, ARH e o IPTM, para além das Associações 

de Moradores. 

Por isso, para cada projecto ser aprovado, tem imposto pelo POOC uma comissão específica de 

aceitamento. Ou seja, em cada fase do projecto, este tem de ser apresentado à comissão específica, a 

comissão dá as suas opiniões e estas devem ser integradas no plano. Neste momento já fizemos duas 

reuniões, está a finalizar, pelo que envie o email e pode ser que lhe enviem algumas peças. 

 

A.C.: Pronto, e todos os contactos são facultados no site? 

 

E.C.: Sim, sim. 

 

A.C.: Só uma pergunta, então, as pessoas que vão ser realojadas, não o sendo na Ilha da Culatra, já há em 

vista o sítio para onde seriam, então? 

 

E.C.: Neste momento, realojamentos propriamente ditos e identificados não. É assim, isto há um processo 

nos ilhotes – são apenas cerca de 10 pessoas – irão ser realojadas pelas Câmaras de Faro e Olhão. Do Farol 

Nascentes e dos Hangares temos os dados do levantamento, mas ainda falta da audiência escrita. Mas 

são poucos. Declarados, temos 1 ou 2 em cada núcleo. 

 

D.P.: Declarados não. Declarados, declararam-se muitos. Avaliados como tal, é que são poucos. 

 

A.C.: Sim, porque depois há a dificuldade de perceber quais são verdadeiramente as 1ªs habitações, não 

é? 

 

E.C.: É difícil, mas há maneiras… 

 

D.P.: Esse processo é mais relevante na praia de Faro. Na praia de Faro houve muita informação e teve de 

se tomar decisões com alguma rapidez para um sem número de agregados que se apresentavam como 

residentes. Nos Hangares e no Farol, na verificação de quem verdadeiramente lá vive, não é difícil, porque 

mesmo as visitas ao local são elucidativas.  

Na praia de Faro e nos ilhotes, a situação foi mais delicadas. 

 

E.C.: Agora é assim: o projecto ainda está a decorrer. Em princípio não haverá realojamentos nas ilhas, 

não quer dizer que isso depois não aconteça. É um processo em aberto, neste momento. Mas não 

convinha de todo. Aliás, se o objectivo do POOC é uma desocupação a longo prazo, não vamos estar a 

juntar mais pessoas. Até porque a Reserva Ecológica não permite novas construções. 

 



A.C.: Parece-me aqui um conflito de interesses ou opiniões. Mas também não me parece muito justo que 

certas pessoas sejam retiradas do sítio em que sempre viveram e outras não… Mas percebe-se que, se o 

ideal é uma renaturalização completa a longo prazo, não seja o ideal juntar mais população ao núcleo. 

 

E.C.: E é essas questões que neste momento estão a ser ponderadas. Na praia de Faro chegou-se à 

conclusão que não, que era uma área de risco, e que as realojações serão feitas para uma área 

desafectada. 

 

A.C.: Montenegro, pelo que me disseram na Câmara. Bom, Basicamente, a nossa conversa veio confirmar 

e dar um aspecto pessoal aquilo que eu já tinha lido e apreendido através da conversa com a Câmara, 

salvo algumas nuances. Agora, eu gostava de perceber aquilo de que gostariam ou teriam liberdade para 

divulgar. Porque para o meu trabalho, ter acessos a levantamento actuais e resultados de inquéritos à 

população seria excelentes, coisas que eu, estando a fazer este trabalho académico sozinha, me levariam 

imenso tempo a conseguir. 

 

E.C.: Bom, como lhe disse, é preciso fazer sempre uma solicitação. Os relatórios dos PIR terão sempre 

imensa informação, mas não sei quando serão divulgados ao público. Por isso faça como lhe disse, envie 

um email para a comissão e veja, não custa tentar. 

 

A.C.: Pois, é que a mim nem me interessavam tanto os dados pessoais das pessoas, era mais os dados 

estatísticos e se possível quais as habitações, em planta, ou nº de polícia, que são segunda habitação no 

núcleo da culatra. 

 

E.C.: Sim, essa informação acho que não há problema de divulgar, mas tem de ser sempre uma decisão 

que não está ao nosso alcance, tem de ser feita pela administração, pelo que envie um email.  

 

D.L.: É importante também referir que há uma diferença na classificação de 1ª habitação na Ilha da Culatra 

e, por exemplo, na Ilha de Faro, isto de acordo com o POOC.  Na Ilha de Faro, e aqui falamos das pontas 

da praia de Faro, porque o centro é o PP referente à CMF, por ser uma área a renaturalizar, tem de ser 1ª 

e única habitação. Na Culatra, por ser uma área a reestruturar cuja história desde sempre teve os 

movimentos pendulares Culatra-Olhão, tem de ser 1ª habitação, mesmo que eventualmente possam ter 

uma 2ª noutro local. E isso faz toda a diferença. O mesmo para todas as outras áreas a renaturalizar. 

 

A.C.: Claro, e faz sentido. Se vamos renaturalizar, há que dar casa às pessoas que não têm nenhum outro 

sítio para ir. Se vamos reestruturar é importante atender aos movimentos cíclicos que sempre existiram 

numa determinada Ilha. Aliás, no meu trabalho também queria dar atenção a isso. 

Como sabem a minha tese terá por base a apresentação de uma espécie de PP para a Ilha da Culatra, com 

a aproximação e plano de arquitectura e execução de uma estrutura ainda a definir. 



 

E.C.: Seguindo os regulamentos, espero. Porque aí é que está o desafio, conseguir fazer algo que melhore 

o que lá está, respeitando a regulamentação. Como sabe, o PIR é feito à semelhança de um PP, não tem 

é a validade de um IGT, pois não o é. Agora o que ele tenta fazer é conciliar todos estes regulamentos e 

interesses que se entrecruzam. Eu percebo que seja difícil para aquela população perceber: mas é 

impossível eles serem uma pequena cidade no meio das dunas. É inconcebível, e este é solo público e 

protegido. 

 

D.L.: Já para não falar dos custos por habitante, que são 4 vezes superiores para um município. 

 

E.C.: Exacto. Toda a gente tem o direito de ir à escola, mas a CMF pagar um barco para meia dúzia de 

miúdos irem e virem fica muito mais caro do que se eles vivessem na cidade, não é? Já para não falar do 

preço das infra-estruturas construídas… cada ramal foi uma pequena fortuna. E depois as pessoas vêem 

aquilo como propriedade delas. Elas transaccionam casas, vendem, compram, doam, como se fosse 

propriedade delas! Na verdade, nada daquilo é deles. E depois queixam-se porque pagam IMI. Pagam 

porque querem, porque os faz sentir mais seguros, mas na verdade estão a pagar algo que não é deles. E 

isso não lhes dá direito nenhum. As pessoas não percebem que pôr ali uma casa é como pôr uma casa ali 

no meio de uma rotunda: é ilegal. 

 

A.C.: Mas sempre toda a gente soube que os aglomerados existiam e ali estavam. Não foi apenas 

descoberto agora. Há alguma entidade há qual se possa apontar o dedo, por assim dizer? 

 

E.C.: Há, claro. O Parque Natural e a APA. Porque estas são as entidades fiscalizadoras. Se se pode apontar, 

é para elas, e vale a pena indagar: porquê? 

 

A.C.: Pois, porque as pessoas acabam sempre por apontar o dedo às CMF, falo até por mim, mas neste 

caso elas não têm muito a ver. 

 

E.C.: Faz sentido falar da Câmara, porque são a entidade legalizadora. Mas neste caso nada podiam 

legalizar, pois o solo é de domínio público. A eles dá-lhes jeito estarem nas boas graças da população, 

como já falámos, são 400 votos. Mas não eram eles que tinham de fiscalizar ou mandar embora quem 

aqui se encontrava. Por isso podemos dizer que os habitantes da Ilha cometeram ilegalidades, mas 

também as entidades falharam, porque ninguém lhes disse nada. 

 

A.C.: Tenho mais uma dúvida… na parte Nascente do Farol, na parte que será reestruturada, ela precisou 

de ajuda secundária desde a construção da barra, o que foi um mal necessário, digamos. Espera-se que 

ela consiga ser totalmente renaturalizada, com o tempo? Ela alguma vez poderá existir sem esporão, ou 

parede de pedra? 



 

E.C.: O Farol só está na área de reestruturação por isso. Porque tem o Farol, porque está sobre jurisdição 

portuária, tem uma zona de servidão portuária. Agora o que é certo é que as casas que ali estão para 

essas valências: o IPTM, não o estão a ser utilizadas para tal. E agora como sabe o IPTM foi extinto. Agora, 

essas valências deveriam continuar a existir, e essa área nunca poderá ser totalmente renaturalizada. E 

esta área implicou algum planeamento, algum loteamento… E é preciso que haja sempre ali alguém para 

controlar a barra. 

(…) 

Por exemplo, o Heliporto foi outro exemplo do laxismo das entidades: aquilo é uma ilegalidade e ninguém 

foi preso, ou sequer indagado sobre o cometido! Ainda lá está, e nem sequer era necessário, porque o 

helicópetro já lá aterrava antes. 

 

A.C.: Bom, agradeço então o tempo concedido e acho que os projectos que a Polis está a implementar já 

eram necessários há muito tempo. 

 

E.C.: Sim, basicamente o grupo Polis Litoral foi feito para conseguir financiamento comunitário para uma 

série de projectos que precisavam realmente de ser feitos e que não estavam a andar para a frente quer 

por falta de financiamento, quer por esta embrulhada de entidades das quais já falámos. E mesmo agora, 

perdemos muito tempo em papéis… 

 

A.C.: E não haveria uma maneira de diminuir os pareceres, ou as entidades envolvidos? 

 

E.C.: Pois, acho que a solução deveria passar por aí. Deveria haver uma reestruturação não só do território, 

mas também das entidades nele envolvidas. Como é que se diz? “Em casa onde não há pão, toda a gente 

ralha e ninguém tem razão”. São muitas entidades: deveria haver uma autoridade centralizada. 

 

 

(De seguida seguiu-se agradecimentos e pedidos de informação sobre como conseguir a cartografia que 

a CMF tem da área – apenas via email). 

 

 

Conclusões retiradas 

 

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa 

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa é uma entidade efémera, financiada por fundos comunitários cujo 

objectivo é cumprir uma série de acções que constam do plano estratégico realizado pela própria 

sociedade. Esse plano estratégico integra uma série de acções e medidas previstas pelos múltiplos 

instrumentos de gestão territorial que afectam a zona em questão, como sejam o POOC, o Plano de 



Ordenamento do Parque Natural, e vários projectos propostos pelas Câmaras Municipais. Os fundos 

comunitários estão previstos ser gastos até 2015, altura em que o projecto deverá estar concluído e a 

Sociedade será dissolvida. 

 

Principais obstáculos 

O principal obstáculo encontrado ao longo do projecto foi o elevado número de entidades com o parecer 

a dar sobre a área a intervir, entidades essas cujos interesses ou valores muitas vezes não coincidem. 

A nível de regulamentação apenas, pode-se apontar os POOC, o Plano de Ordenamento do Parque 

Natural, a regulamentação Reserva Ecológica, a regulamentação da Rede Natura 2000, os vários PDM dos 

municípios etc. Cada regulamentação é gerida por uma entidade diferente. Depois há ainda outras 

associações ou entidades que interessa ouvir, como por exemplo as Associações de Moradores ou a UAlg. 

Poderia aqui aplicar-se até a frase popular “Em casa com pão, todos ralham, ninguém tem razão”. 

 

A Apropriação do solo 

O principal problema humano da Ilha Formosa é a ocupação das Ilha Barreira e Ilhotes. Anteriormente, 

esta ocupação era sazonal, quando pescadores de Faro, Olhão e arredores se deslocavam para as Ilhas no 

Verão, construindo habitações efémeras em junco, que eram desfeitas e retiradas no Inverno. O primeiro 

problema foi que estas habitações passaram mais tarde a ser efectivamente construídas em tijolo e 

cimento e a população a residir nas Ilhas permanentemente. O segundo foi que, aberto o precedente, 

muitas foram as habitações construídas, ou compradas, com a única intenção de serem casas de férias, a 

chamada “2ª habitação”. Hoje há na Ilha da Culatra entre 400 a 500 2ª habitações. 

Por outro lado, mesmo nas comunidades ainda piscatórias, como o núcleo da Culatra, as pessoas 

começaram a confundir o conceito de liberdade com ilegalidade, não percebendo que construir uma casa 

ali sem licença era como construir uma casa, por exemplo, no meio de uma rotunda. Outro exemplo desta 

distorção de conceitos foi a recente construção do Heliporto, que ainda está de pé, alegando falta de 

segurança e isolamento quando já anteriormente helicópteros tinham aterrado na Ilha sem problema.  

A Associação de Moradores defende os habitantes da Ilha, que se indignam de ser considerados ilegais 

quando pagam imposto sobre a habitação. Contudo, aquele terreno nunca foi deles pelo que pagam 

impostos sem necessitarem de o fazer, e muitas vezes transaccionam terrenos e habitações que, em boa 

verdade, não lhes pertencem. Estes são, à luz da lei, actos criminosos pelos quais deveriam as pessoas ser 

punidas. 

Pelo relaxamento das entidades, muitas vezes é a Câmara Municipal de Faro a quem é apontado o dedo. 

Contudo, à Câmara, cujo terreno não pertence, a Ilha da Culatra apresenta apenas a oportunidade de 400 

votos recenseados que podem ser seus. Isto é extremamente importante, visto que em Faro se ganham 

e perdem eleições por 100 votos. Assim, eles tentam manter-se nas boas graças dos moradores e da 

Associação de Moradores, criando infra-estruturas, arranjando barcos de transporte para as crianças irem 

à escola em Faro, etc. E com direito, pois todos os habitantes são iguais, pagam impostos, e merecem as 

mesmas condições. Neste caso as condições para a Ilha da Culatra são apenas muito mais caras. 



As entidades fiscalizadoras são de facto o Parque Natural e a APA. Estas são as entidades com o poder e 

a autoridade para de facto mandar as pessoas dali embora e, até ao momento, simplesmente deixaram a 

coisa andar. 

 

Plano da Sociedade para a Ilha da Culatra 

Tal como adiantado pela Câmara o plano da sociedade Polis para a Ilha da Culatra é a realização do OPG 

do POOC. 

O plano baseia-se em 4 PIR, dois de renaturalização e dois de re-estruturação. O núcleo da Culatra será 

re-estruturado, com a demolição das 2ªs habitações como principal medida, o núcleo dos hangares será 

totalmente renaturalizado. A parte nascente do núcleo do Farol, a área portuária, será re-estruturada, 

pois, pela importância do próprio Farol e pela necessidade de controlo e manutenção da barra Faro-Olhão, 

aquela parte já artificializada nunca poderá deixar de ser ocupada. A parte poente do núcleo do Farol, o 

chamado Bairro 25 de Abril, será renaturalizado. 

Todos estes planos foram também feitos com base na análise do custo-benefício: o que ficaria mais 

económico, criar as condições básicas de vida para a população continuar a viver na Ilha, ou recolocá-las? 

Em certas situações poderá eventualmente ser mais barato recolocá-las. 

Ao contrário do que a Câmara tinha avançado, e embora este seja um projecto em aberto, onde muita 

coisa pode mudar, a sociedade não está neste momento virada para a ideia de recolocação das 1ª 

habitações das zonas a renaturalizar no núcleo da Culatra. Isto porque acreditam não haver lógica na 

colocação de população numa área não só considerada de risco, como de renaturalização a longo prazo. 

Foi também falada a eventual má recepção que novos elementos teriam na Culatra, núcleo conhecido por 

ser um pouco fechado, especialmente em relação aos habitantes provenientes dos Ilhotes. 

 

Classificação de 1ª e 2ª habitação 

Muitas vezes a classificação entre 1ª e 2ª habitação pode ser difícil. Contudo, esse não é o caso do núcleo 

da Culatra, onde as visitas ao local são extremamente clarificantes. 

Em núcleos a re-estruturar, como a Culatra, a classificação a manter é a de 1ª habitação. Isto significa que 

os moradores podem eventualmente ter outras habitações, em Faro, ou Olhão, mas sendo a da Ilha 

aquela em que constroem a sua vida e passam mais tempo. 

Nas áreas a renaturalizar, especialmente em áreas como as pontas da praia de Faro, apenas irão ser 

recolocados aqueles que têm a casa das dunas como primeira e única habitação. 
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ANEXO II 

Análise SWOT 

 

  



  



 
 

 

Análise SWOT  

Elementos 
Internos 

Pontos Positivos Pontos Negativos Estratégias 

 População maioritariamente piscatória, 
muito variada, com uma pirâmide de 
faixas etárias equilibrada. 

 Muito turismo diário. 

 Habitações bem cuidadas e conservadas, 
geralmente com parte ajardinada 

 Noção de comunidade, que se nota 
numa grande importância da Associação 
de Moradores e na importância e 
cuidados tidos com os locais de culto e 
encontro da comunidade. 

 Falta de estruturas para esconder o lixo. 

 Casas com gradeamentos altos, o que cria 
uma barreira visual e psicológica, apesar da 
segurança da ilha. 

 Estendais de roupa em todo o lado – tanto 
a nível dos pátios da frente de habitações, 
como em espaços vazios, do qual os 
residentes se apropriam. 

 Realização de intervenções 
direccionadas a diferentes 
públicos – pescadores, idosos, 
crianças e turistas, mantendo o 
carácter piscatório da ilha. 

 Aposta na realização de praças 
onde a comunidade se possa 
juntar. 

 Criação de estruturas 
comunitárias para estender a 
roupa, e para esconder o lixo. 

Elementos 
Externos 

Oportunidades Ameaças  

 Grande diversidade de fauna e flora 
característica da Ria Formosa e grande 
facilidade de inserção de espécies. 

 Espaços exteriores das habitações 
pouco utilizados, convidativos à 
apropriação por parte dos habitantes 

 Sensação de segurança, por se viver 
numa ilha isolada, sem transportes 
motorizados. 

 Grande descuido com os apoios de pesca e 
muito material técnico espalhado pela Ilha, 
sem estar nos apoios. 

 Vandalismo e degradação de estruturas 
urbanas nas periferias – como o campo de 
futebol. 

 Grandes concentrações de lixo e atulho 
por parte dos residentes, principalmente 
em becos e periferias. 
 

  

 Integração das estruturas 
comunitárias no centro do 
aglomerado. 

 Intervenção no porto de abrigo, 
colocando mais apoios de praia e 
degraus do mesmo para o 
aglomerado, desmotivando que 
se leve material de pesca para o 
mesmo. 
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ANEXO III 

Programa Funcional 

 

  



  



 
 

Equipamento Área mínima Altura 
mínima 

Nº Pisos 
máximo 

Nº de utentes 
ao mesmo 

tempo 

Nº de 
utentes 
diário 

Observações 
 

Se
d

e 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

Centro Comunitário 210 m2 3,50 m 
 

1 
 

200 variável 
 

Apoio à Igreja 

Entrada 

 Foyer 

  Recepção 
 Lavabos (por sexo e mobilidade 

reduzida) 

30 a 40% da zona do 

auditório – 22 a 30 
m2 (total) 

-  

Salas de reunião (mínimo duas) 1,5 m2 por pessoa – 

30 m2 
20 em cada  

Sala Polivalente 

 Auditório 

 Zona de arrumação generosa 

0,50 m2 por pessoa – 
75 m2 
10% da zona do 

auditório – 7,5 m2 

150  

Cozinha 

 Zona de preparação 

 Zona de arrumação 

Equivalente a uma sala 

de reuniões – 30 m2 
5  

 

C
en

tr
o

 d
e 

A
co

lh
im

en
to

 

Zona Comercial 120 m2 3 m 
 

1 30 Variável  

Café 

 Zona de produção – entregas, 
arrumação, preparação e limpeza 

 Serviço – balcão, sala e wc  dos 
empregados e escritório 

 Área do cliente – interior e esplanada 

60 m2 
50% da área do cliente 

– 15 m2 
50% da área do cliente 

– 15 m2 
2 m2 por acento – 30 
m2 

15 sentados Recolocação 

Loja 1 – de caractér alimentar (venda de 
bolos) 

 Zona de produção – entregas, 
arrumação, preparação e limpeza 

30 m2  5 Recolocação 



 Serviço – balcão e sala e wc dos 
empregados 

 

C
en

tr
o

 d
e 

Es
tu

d
o

s 
d

a 

Ilh
a 

d
a 

C
u

la
tr

a 
Áreas comuns 150 m2 2,4 m 1  50 a 75, 

consoante 
a estação 

 

 

Recepção  3 m 5 
Sala Comum 40m2 3 m 15 
Salas de trabalho – 3 a 6 15 m2 2,4 m 6 
Instalações Sanitárias  2,4 m 1 

Acomodações 250/300 m2  2  4 a 10  
consoante 
a estação 

 

Quartos – 9 a 12 15 m2  2 

Instalações Sanitárias   1  

Cozinha   6 

 

4
 u

n
id

ad
es

 

u
n

if
am

ili
ar

es
 

Unidade unifamilar 60 m2 a 100 m2 2,4 m 2 3 a 5 3 a 5 Sobre palafitas, 
Com zona de 

apropriação de um 
pequeno jardim na 

areia. 
Açoteia? 

 

Sala 18,5 m2 2,6 m 1 

Cozinha 12,5 m2 2,6 m 1 

Instalações Sanitárias – duas ou uma dividida  2,4 m 1 

Quartos – 1 a 3 8/12 m2 2,6 m 1 

Patio exterior  - 1 

 C
en

tr
o

 d
e 

ap
o

io
 a

 
id

o
so

s 

Zona comum 100 m2 3 m 1 6 a 12 .  

Sala Comum 40 3 m 1 6 a 12   

Sala de workshops – 2 a 4 15 2,6 m 1 6 a 12   

Enfermaria 15 2,6 m 1 2   



Quartos duplos para idosos - 6 15/20 m2 cada 2,6 m 1 2 -  

T0 – enfermeira - 1 30/35 m2 2,6 m 1 1/2 -  
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ANEXO IV 

Desenhos Técnicos 
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ANEXO V 

Painéis Finais







Cais

Infantário

Igreja

Escola básica

Farol

Apoio de praia

CeCentro comunitário

Zona de pesca

Zona de apanha de marisco

A Ilha da Culatra

A Ilha da Culatra é uma das ilhas barreira do sistema dunar da Ria Formosa. Per-
tence ao município de Faro e é parte integrante da Reserva Natural da Ria Formosa.

Possui três aglomerados urbanos: os núcleos da Culatra e dos Hangares, ambos de 
génese clandesna iniciada por comunidades piscatórias,  e o núcleo do Farol, ligado 
com a barra arficial Faro-Olhão e o farol do cabo de Santa Maria. 

Para além dos efeitos nefastos que estas comunidades têm no sistema dunar, a vida 
na ilha não apresenta segurança para pessoas e infra-estruturas. Pelo seu carácter 
de ilha-barreira e baixa altude, a Ilha da Culatra encontra-se especialmente suscep-
vel às alterações climácas previstas para o século XXI, que se poderão traduzir em 
inundações, tempestades cada vez mais violentas, aumento da erosão pelo vento e 
marés e exnção/migração da fauna da ria. 

Princípios de intervenção:

1.1. Re-estruturação da Ilha da Culatra
 a. Renaturalização do Núcleo dos Hangares
 b. Renaturalização da parte ilegal do Núcleo do Farol
 c. Requalificação do Núcleo da Culatra
 d.   Revisão dos percursos entre núcleos – sobreelevados

2. Re-estruturação das endades reguladoras/fiscalizadoras da Ilha da Culatra
 a. Endade única que fiscalize e regulamente
  b. Regulamentação clara, sem espaço para más interpretações
 c. Capacidade de execução da regulamentação

1.

2.

3.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.7.

8.

9.

10.

Serviços públicos e privados

AA nível de serviços, o núcleo conta com a Igreja da Nossa Senhora dos 
Navegantes, o posto de socorro da Cruz Vermelha, a sede e campo de 
futebol da Associação Culatrense - onde funciona a delegação da Junta 
de Freguesia, a sede da Associação de Moradores e o correio  - a escola 
de educação básica do 1º e 2º ciclos, o infantário, o centro-social, cerca 
de três dezenas de casas de apoio à pesca, cedidas em 2008 pela CMF 
ao porto de abrigo, cafés, restaurantes e mercearias. É de notar que o 
aglomeaglomerado, embora tenha igreja própria, não tem cemitério, que 
nunca foi realizado porque contaminaria o sistema de água da ria. 

Principais eixos

SemSem sistema viário, os principais são eixos são defenidos por pequenos 
arruamentos de cimento feitos em 2001 pela CMF e pelos movimentos 
pendulares dos habitantes, que criam percursos abertos. O principal 
eixo é o norte-sul, que liga a ria, o cais e o porto de abrigo à costa. A 
avenida 19 de Julho é a principal, percorrendo todo o núcleo e desa-
guando na passadeira sobreelevada. As outras ruas, sem nome, são-lhe 
parelas ou vão desaguar à avenida. Como excepção temos a marginal, 
que é principalmeque é principalmente uma zona de serviço aos pescadores.

Perigo de inundação

PPela baixa altude a que se encontra em relação ao nível médio das 
águas do mar, e pelas caracteríscas frágeis do terreno, o núcleo da Cu-
latra está em contante perigo de inundação, principalmente no Inver-
no. Apesar disso, está mais protegido que os outros núcleos da ilha, por 
se encontrar no lado lagunar. Ao longo do anos os moradores da Cula-
tra foram criando dunas arficiais que impedem a entrada da água em 
áreas problemácas.

Núcleo piscatório da Culatra

Com ceCom cerca de 1000 habitantes em 400 habitações, a Culatra é hoje o maior núcleo piscatório das ilhas da Ria 
Formosa. Esta aldeia tem uma taxa de natalidade elevada e uma pirâmide etária equilibrada, contrariando os 
índices nacionais. Os principais movos apontados para a conservação na Ilha são as raízes familiares, de onde 

muitas vezes descende já 3º geração, a proximidade ao local de trabalho e a segurança que o isolamento traz. É 

uma comunidade muito unida, com vários eventos comunitários e religiosos anuais, onde a Associação de Mora-

dores têm um papel importante. Não tem acesso rodoviário, predominando os movimento pedestres e o uso da  

bicicleta.

Graças à sua génese espontânea e clandesna e pelas caracteríscas inerentes ao sistema geológico em que 
se encontra, o núcleo é um exemplo ímpar de caos urbanísco. O eixo que marca o aglomerado é o eixo norte/-
sul, que liga a Ria Formosa à costa, à qual os habitantes dão o nome de Avenida 19 de Julho. As primeiras habi-

tações viram as entradas para esta avenida, surgindo depois paralelas à mesma e ruas diagonais e perpendicu-

lares que surgem por impulso e necessidade do momento e não por planeamento antecipado. A nível de edifi-
cações, a norma é a habitação unifamiliar de um ou dois pisos, isolada, com uma zona exterior delimitada ou 
apenas adivinhada pelos arranjos paisagíscos e estendais de roupa improvisados pelos habitantes. 
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No presente caso foram estes os parâmetros escolhidos: 

 

1.Out skirt do aglomerado – renaturalização à data
   a.Maioritariamente segundas-habitações e ruínas.

 

2.Lado este da ilha – renaturalização até 2025
     a.Zona mais degradada e com população mais envelhecida, incapaz de habitar sozinha.

3.Lado sul da ilha – renaturalização até 2035
   a.População mais jovem, com menos raízes, e que maioritariamente trabalha em Olhão.

 

4.Lado oeste e norte – renaturalização até 2045
   a.Zona menos estabilizada e sucepvel às alterações climácas expectáveis.

 

5.5.Centro estável – renaturalização mediante avaliação
   a.Mediante avaliação da população residente e das alterações climatéricas e sistemácas ocorridas até metade do 

processo (2030), o centro estável pode manter-se ou ser dada uma data para abandono.

Proposta de plano sequencial para o núcleo da Culatra

É proposta uma diminuição inicial de 10%, sendo previsto um plano faseado que diminua em 75% a popu-
lação do aglomerado num prazo de 30 anos - 2045.

 Se invertemos o processo de pensamento no que diz respeito à expansão de aglomerados, podemos começar com uma base de 

princípios experimentais para a retracção dos mesmos. 

 1. Idenficar o centro estável do núcleo, cerficando-nos que os serviços imprescindíveis estão aí concentrados. 

 2. Prever ligações pedestres (e rodoviárias, se for o caso), precavendo que as periferias não sejam nem essenciais nem escolhas 

privilegiadas.

 3.  Fazer uma cuidadosa análise social das áreas envolventes do núcleo, calculando o seu tempo de vida provável e a sua natural 

ordem de abandono.

  4. Propor períodos temporais para a renaturalização dessas áreas que vão de encontro à análise feita. A sectorização dos espaços 

e escolha da sequência de abandono deve ser racional e clara, de maneira a evitar mal entendidos.

Expansão circular paralela ao centro 

Expansão linear junto às vias principais

Expansão através de núcleos secundários interligados

Desdensificação sequencial

Dentro do princípio de requalificação do núcleo piscatório da Culatra, é necessário ter dois aspectos em conta: por um lado que 

esta é uma comunidade parcular e pitoresca que interessa proteger, mas que por outro lado as ilhas barreira da Ria Formosa são 
um sistema instável que pelas suas caracteríscas próprias e pelo espaço na faixa litoral que as alterações climácas ameaçam, in-
teressa estar desocupado.
Evitar riscos humanos e materiais deve ser sempre o principal objecvo de medidas polícas, pelo que a ilha deve ser desocupada: 

mas este não precisa de ser um processo violento de expulsão de uma comunidade em prol da renaturalização de um habitat. O 
tempo pode e deve ser nosso aliado na resolução deste conflito de forma pacífica, sequencial, e racional.

SeSe há muito a arquitectura tem vindo a estudar a expansão de aglomerados urbanos, nenhum foi ainda o estudo feito à contracção 

dos mesmos. Contudo, cada vez mais o novo século nos apresenta este problema e os exemplos dos até ao momento mostram 

que deixar um aglomerado urbano findar por processo natural não é saudável, sustentável, ou justo para as populações que lá habi-

tam.

2015 | Antes da primeira fase

2015 | Primeira fase

2025 | Segunda fase

2035 | Terceira fase

2045 | Quarta fase



Planta da proposta de intervenção ao núcleo da Culatra

Escala 1:1000

Praça dos Amigos da Culatra

Recreação

Associação de Moradores da Culatra

Administração

Igreja da nossa Senhora dos Navegantes

Culto

A Intervenção urbana

Ao pensar a reestruturação urbana do núcleo da Culatra havia duas principais preocupações em mente advindas da análise prévia. 

Havia a necessidade de centralizar os serviços e oferecer à comunidade zonas de reunião e permanência, até aí inexistentes: 
locais onde viver o espírito comunitário que já aqui se sena, dando importância aos marcos históricos e culturais do núcleo: a igreja 
da nossa Senhora dos Navegantes, a associação de moradores da Ilha da Culatra e o clube recreavo culatrense.

SuSurgiu assim a ideia de, no centro idenficado como estável, criar três praças interligadas, dedicada cada uma delas a uma destas en-

dades. Praças que representassem diferentes espaços e poderes, mas que esvessem próximas e rapidamente acessíveis. 
Praças que se desnassem a diferentes públicos-alvo – a população, os turistas, os estudiosos  - mas que permissem ao mesmo 

tempo o seu encontro. Esta intervenção seria cortada a meio, na praça central, pelo eixo norte-sul, Avenida 19 de Julho, de passagem 

obrigatória a quem se movimenta na ilha.
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Habitações Unifamiliares

Esta área foi ulizada para colocar as famílias desalojadas dos núcleos do Farol e dos Hangares em 5 habitações 

unifamiliares, 2 grandes e três pequenas.

Habitações Unifamiliares

1. Três habitações unifamiliares T3

2. Duas habitações unifamilares T3+1

Centro de Dia da Ilha da Culatra

1. Centro de dia para Idosos

2. Apartamentos duplos para idosos

3. Posto de primeiros socorros

Centro de Estudos da Ilha da Culatra

1. Centro de invesgação e estudo

2. Quar2. Quartos duplos de permanência controlada

Praça dos Amigos da Culatra

Esta praça é especialmente desnada aos habitantes da ilha, tem como figura cen-

tral o Centro Culatrense e pretende ser uma praça de recreio e lazer.

Centro Admnistravo da Culatra

1. Posto da Junta de Freguesia

2. Sede da Associação de Moradores

3. Auditório Mulusos

Praça 19 de Julho 

Esta praça aparece num vazio que surge da remoção de habitações in-

ulizadas e da intenção de ligar através de um percurso pautado por 

zonas de estar e lazer duas endades da Ilha: a Igreja e o Núcleo Cula-

trense.

Praça da Nossa Senhora dos Navegantes

A praça da nossa Senhora dos Navegantes foi pensada em torno da Igreja da Nossa 

Senhora dos Navegantes, como maneira de acolher  calorosamente quem chega à 

ilha.

Centro de Acolhimento da Culatra

1. Bilheteira do Cais

2. Zona de Restauração



Praça da Nossa Senhora dos Navegantes | Centro de Acolhimento

Alçado principal AA’  |  Escala 1:200

Planta de cobertura da praça da Nossa Senhora dos Navegantes

Escala 1:200

A praça da Nossa Senhora dos Navegantes

AA praça da Nossa Senhora dos Navegantes foi pensada tendo por base a Igreja da Nossa 
Senhora dos Navegantes. Esta praça, de passagem obrigatória para quem vem do cais 
ou do porto de abrigo, queria-se um lugar mulfacetado, que possibilitasse e acolhesse 
os eventos e acvidades da Igreja, mas que desse também algum resguardo e conforto 

aos trabalhadores e turistas que aguardam o seu barco, ou descansam depois da viagem 

no mesmo.

AA pérgola foi desenhada para permir a existência desses dois momentos. Sombrean-
do o caminho de quem passa, ela cria uma barreira visual e psicológica entre os dois 

mundos que coexistem: por um lado a suave e silenciosa dignidade de uma Igreja vivida 

e senda pela população. Por outro a agitação e fervor de encontros e pardas.
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Praça da Nossa Senhora dos Navegantes | Centro de Acolhimento

Corte aa’  |  Escala 1:200

1.

2. 3.

4.

5.

7.

8. 9. 9.

6.

1. Posto de turismo| Bilheteira do cais

2. Entrada de serviço

3. Cozinha tri-parda

4. Zona de atendimento ao público

5. Balcão

6. Restaurante

7. Esplanada7. Esplanada

8. Zona de lixo

9. Zona de conservação de alimentos

Planta do piso térreo da praça da Nossa Senhora dos Navegantes

Escala 1:200

O Centro de Acolhimento da Ilha da Culatra

O edicio projectado para complementar a praça é o Centro de Acolhimento. De 
pequeno porte e estrutura em madeira, o edicio conta com um café-restaurante com 

área interior e exterior e um pequeno posto de turismo, que serve também de bilheteira 

para o cais. Este edicio pretende ser acolhedor e convidavo, deixando que a monumen-

talidade e o impacto visual pretendido seja feito pela Igreja.
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Praça 19 de Julho

Central em relação ao aglomerado urbano, e tangente à avenida principal do núcleo que 

lhe dá o nome, a praça 19 de Julho tem como principal objecvo fazer a ligação através 
de um percurso pedestre pautado por zonas de estar e lazer entre duas endades de 
referência na ilha: a Igreja e o Núcleo Culantrense.

EEsta praça serve os cafés e restaurantes já existentes na avenida 19 de Julho, dando-lhes 

um espaço de permanência associado e prõpoe um novo edicio para servir o simbolis-

mo e carácter central que se quer para esta praça: o poder administravo.

Praça 19 de Julho  |  Sede administrava

Alçado principal BB’  |  Escala 1:200

Praça 19 de Julho | Sede administrava

Planta de cobertura |  Escala 1:200

P05.00



Sede Administrava da Ilha da Culatra

NaNa ilha há dois poderes em conflito que igualmente influênciam a vida e quodiano da 

população: a delegação da Junta de Freguesia e a Associação de Moradores da Ilha da 

Culatra. Estas instuições moldam o dia-a-dia na ilha e muitas vezes trabalham em con-

junto em prol dos culatrenses. Assim, projectou-se uma Sede Administrava, onde 
tanto a delegação da Junta de Freguesia como a sede da Associação de Moradores 

possam coexisr em simbiose. Num jogo de poderes em que se pretende que as três 

praças brinquem com os poderes Igreja, Estado e Povo, esta praça com o nome do dia da 

CulCulatra ganha aqui o carácter de praça de Admnistração, onde o estado é representado 

por estas duas endades.

Praça 19 de Julho  |  Sede administrava

Corte longitudinal bb’  |  Escala 1:200

Praça 19 de Julho | Sede admnistrava da Ilha da Culatra

Planta do piso térreo |  Escala 1:200

4.

4. 6.

5.

5.

1.

7.

2.3.

1. Foyer/ Sala de espera

2. Recepção

3. Cozinha do pessoal

4. Gabinete

5. Arquivo

6. Sala de reuniões

77.Auditório
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Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Dia e Centro de Estudos

Planta de Cobertura | 1:200

P06.00

Praça dos Amigos da Culatra

OO fim do nosso percurso traz-nos à Praça dos Amigos da Culatra. Esta praça tem como 
figura central o Centro Culatrense e pretende ser uma praça de recreio e lazer. O 
Centro Culatrense é um centro comunitário de recreação. Sede do Culatrense Futebol 

Clube, contando com um campo de futebol onde são realizadas as festas da terra, este 

é o coração da Ilha. É aqui que a população se junta em dias de festas, e sempre que 

tem oportunidade. Achou-se por isso necessário criar um espaço sico para acolher 
as acvidades que já por aqui acontecem, conformando um espaço actualmente 
desdescaracterizado. 

De cada lado da praça foram projectados dois edicios semipúblicos: o Centro de 
Dia e o Centro de Estudos da Culatra. 



2.

4.

5.

6. 6. 6. 7.

1.

2.

4.

9.

9.
8.

8.

2.

1.
1.

3.3.

3.

1. Recepção

2. Foyer/Sala de espera

3. Gabinete

4. Sala de convívio

5. Cozinha

6. Quartos duplos para idosos

7.7. Whorkshops

8. Sala de reuniões

9. Sala de trabalho/estudo

Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Dia e Centro de Estudos

Planta de piso térreo | 1:200

Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Dia

Corte transversal cc’ | 1:200

Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Dia

Alçado principal CC’ | 1:200

P06.01

O Centro de Dia de Apoio a Idosos

OO Centro de Dia foi feito tendo em conta a população mais envelhecida do aglomera-

do. Este sector da população, embora maioritariamente connue a trabalhar na 

apanha de marisco, encontra-se desocupado e muitas vezes sozinho durante grande 

parte do dia. Sena-se assim a necessidade de criar um centro onde esta faixa etária 

se pudesse juntar e estar durante o dia, ligado a uma praça que se prevê ser de afluên-

cia e onde os idosos se possam senr parte integrante da vida na ilha. 



Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Estudos

Corte longitudinal dd’ | 1:200

Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Estudos

Alçado principal DD’ | 1:200

Praça dos Amigos das Culatra | Centro de Dia e Centro de Estudos

Planta do segundo piso  | 1:200

1. 1. 1. 2.

3.

4.
4.

4.

4.

4.5.

6.

6.

1. Quarto duplo para idosos

2. Quarto individual para enfermeira residente

3. Zona de convívio exterior

4. Quarto duplos para estudiosos

5. Quarto singular para utentes com mobilidade reduzida

6. Cozinha comunitária

O Centro de Estudos da Ilha da Culatra

OO Centro de Estudos da Culatra visa permir aproveitar o ambiente único que é a Ilha 

da Culatra. Parte integrante da RNRF, com um ecossistema e sistema dunar reconheci-

dos mundialmente como únicos, num aglomerado piscatório protegido, a Culatra é 

um pólo de invesgação priviligiado. Assim pensou-se criar um centro de estudos com 

duas valências: zona de invesgação, trabalho e discussão no piso inferior, e quartos 

duplos de permanência controlada, desnados a estudiosos, no piso superior. 
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Quarteirão de habitações unifamilares

Planta de cobertura | 1:200

Tipologia pequena

Tipologia grande

Tipologia grande - quarto independente

Habitações unifamiliares

Saindo da Praça dos Amigos da Culatra, afastamo-nos do centro do aglomerado, e 

chegamos a uma área que, embora geograficamente central, estava anteriormente 

vazia. Esta área foi ulizada para colocar as famílias desalojadas dos núcleos do 
Farol e dos Hangares em cinco habitações unifamiliares, duas pologias grandes e 
três pequenas.

OO projecto das habitações unifamiliares ganha aqui importância quando contraposto 

ao que é feito desde os anos 60 no aglomerado da Culatra. Era importante que, in-

corporando o modo de viver dos culatrenses, estas habitações unifamiliares apre-

sentassem uma alternava mais funcional e menos alheia à paisagem do que 
aquela que se pode observar na actualidade no aglomerado.
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Quarteirão de habitações unifamilares

Alçado principal  EE’  | 1:200

Quarteirão de habitações unifamilares

Planta do piso térreo | 1:200

1.

2. 3.

4.
5.

6.

6.
7.

7.

5.

5.

5.

5.
4.

3.

3.

2.

1.

8.

8.

1. Sala de família

2. Lavandaria

3. Casa-de-banho

4. Cozinha

5. Quarto duplo

6. Cozinha exterior

7. 7. Terraço

8. Estendal

Habitações unifamiliares II

AsAs pologias habitacionais são inspiradas no arquépo da casa tradicional cula-
trense, principalmente na hierarquia de espaços interiores. A divisão mais impor-
tante é a cozinha, cartão de visitas e ostenção da família, espaço que se prolonga 

para o exterior. Os quartos aparecem recuados, virados para um interior de quar-

teirão imaginado. Num volume oposto surgem as áreas de usufruto: sala de família 

e zona de estudo, no piso superior. No centro encontramos a entrada e os espaços 

de serviço: casa-de-banho e lavandaria, com espaço exterior para estendal.
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Quarteirão de habitações unifamilares

Corte longitudinal  ee’ | 1:200

Quarteirão de habitações unifamilares

Planta do segundo piso | 1:200

1.

1.

1. Escritório/Sala mulusos

Habitações unifamiliares III

UmUm dos aspectos ao qual foi dada especial atenção foi a da adaptabilidade dos es-
paços interiores. Numa sociedade cada vez mais heterógenea, com núcleos famili-
ares diferentes, é importante que uma habitação esteja preparada para receber 

tanto um núcleo de duas pessoas como seis. O quarto independente visa, para além 

de outras opções, a possibilidade de famílias mulgeracionais poderem co-habitar 

com maior conforto.
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Telhas em madeira sobre cartão betuminoso sobre forro estrutural de OSB

Revesmento exterior de réguas de madeira horizontais pregadas a serrafos vercais

Forro estrutural de OSB

Estrutura leve em madeira, com prumos de 60 em 60 cm, prenchida no interior com 

isolamento térmico de lã mineral

Revesmento interior em gesso cartonado pintado

PPavimento em madeira flutuante na sala e quartos e mosaico de azulejos nas zonas 

húmidas. Deque de madeira nas zonas exteriores.

Forro estrutural de OSB

Estacas de madeira cravadas; vigas lameladas e vigotas de madeira maciça
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Habitação po  |  Construção em madeira

Pormenor construcvo  em planta | 1:10

1. Revesmento de réguas de madeira (CR4)

2. Serrafos de madeira tratada (CR4)

3. Membrana retardadora de vapor 

(impermeável à água, permeável ao vapor)

4. Forro estrutural de placas de OSB

5. Isolamento térmico de lã mineral

6. 6. Prumos de madeira (CR3)

7. Barreira de vapor

8. Gesso cartonado

Habitação po  |  Construção em madeira

Planta piso térreo | 1:50

P08.00

8.

7.

6.

5.

4.
3.

2.

1.



Habitação po  |  Construção em madeira

Corte longitudinal  ff’ | 1:50

Habitação po  |  Construção em madeira

Pormenor construcvo em corte | 1:10

P08.01

1. Telhas de madeira

2. Membrana impermeável

3. Forro estrutural de OSB

4. Caleira em chapa termolacada

5. Revesmento de réguas de madeira (CR4)

6. Serrafos de madeira tratada (CR4)

2. Membrana retardadora de vapor

(impermeável à água, permeável ao vapor)

3. Forro estrutural de placas de OSB

7. Isolamento térmico de lã mineral

8. 8. Tarugo em madeira

9. Barreira de vapor

10. Gesso cartonado

11. Pingadeira em chapa termolacada

12. Vigotas de madeira

13. Vigas de madeira

14. Estacas de madeira

5.
6.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.
4.

3.
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ANEXO VI 

Fotografias das Maquetes 

 

  





Escala 1:10 000  |  Maquete de localização

A Ilha da Culatra na Ria Formosa01.00



Escala 1:1000  |  Maquete do enquadramento

O núcleo da Culatra actualmente 02.00



Escala 1:1000  |  Maquete da proposta urbana

O plano urbano para o núcleo da Culatra03.00



Escala 1:200  |  Maquete do centro do núcleo

As três praças da proposta urbana04.00



Escala 1:50  |  Maquete de uma habitação

Habitação-po unifamiliar05.00



Escala 1:50  |  Maquete de uma habitação

Habitação-po unifamiliar05.01



Escala 1:10  |  Maquete de pormenor construcvo

Método construcvo  - Pormenor06.00


