
TEMPORALIDADE DA PAISAGEM

O desenvolvimento da agricultura e a conquista do território instável

 A fixação destas comunidades de pescadores e consequente expansão da área habitada 
está intrínsecamente ligada com o desenvolvimento da agricultura que permitiu produzir o 
sustento alimentar necessário nas alturas de baixa produtividade da actividade piscatória.  
 Um apontamento interessante é a verificação de que os terrenos ocupados  e que eram 
trabalhados  não seriam baldios, no sentido de estarem abandonados, mas sim intrínsecamente 
novos, como uma reserva de terras que de repente se estende ás mãos do homem.Após a ocupa-
ção pelos pescadores essa reserva viria a suscitar o interesse das autoridades municipais
 
 Do século XIX encontram-se registos do efeito dos fortes ventos e temporais, que 
atingindo a costa de sudoeste provocavam o avanço do mar sobre a terra, atingindo o povoado da 
Costa e formando grandes pântanos e juncais onde a água permanecia estagnada, impedindo o 
cultivo das terras até a altura do Verão, quando o seu nível baixava.Estas zonas pantanosas, com 
águas estagnadas, transformavam-se em lugares inóspitos e insalubres (palustres) a que se 
encontravam associdados os medos de doenças como o paludismo.

 A instabilidade do lugar, contínua ao longo dos tempos,  ameaçando a permanência do 
povoamento, parece ter despertado a preocupação das autoridades municipais que já no século 
XX decretam o desbravamento dos vastos juncais que cresciam nas zonas pantanosas existentes 
entre a arriba e as dunas, a florestação da planície litoral através de espécies como o Pinheiro, a 
Acácia e o Eucalipto e ainda a abertura de valas de enxugo para drenar as águas que se acumula-
vam nas zonas  depressionárias, tudo com a participação activa dos habitantes locais. Os objecti-
vos principais seriam promover a fixação rápida das areias  mas também o enxugo dos terrenos 
de forma a extinguir as áreas pantanosas que impediam o cultivo e provocavam o risco de doen-
ças.
 
 É a conjugação do desenho de uma serie de Valas de enxugo  que configuram uma 
macro-estrutura territorial de drenagem das águas acumuladas em zonas de depressão( tanto por 
avanço do mar como por escorrimento da arriba), da florestação para fixação das areias e redução 
da erosão marinha, da propria modelação topográfica das parcelas agricultáveis (maceiras) e 
ainda da utilização de estrume de origem marinha (sargaço) melhorando progressivamente o 
fundo de fertilidade dos solos  que foí possível o desenvolvimento da actividade agrícola ao longo 
dos tempos e a permanência dos povoados na Costa da Caparica, revelando a paisagem ainda 
hoje, se estivermos atentos aos seus sinais - esta genese piscatória-agrícola única. 
 
 Em 1923 Raul Brandão descreve  de forma impressionante e impressionista a  viagem da 
Trafaria á Caparica. Povoações de pescadores, constituídas por casotas de paredes de madeira, 
fixas ao chão, cobertas de colmo, inseridas num cenário estonteante de luz, mar, areal, pinheiros 
mansos novos e valas cheias de água:
 
 «Da horrível Trafaria à Caparica gastam-se dezoito minutos num carrinho pela estrada 
através do pinheiral plantado há pouco. Os pinheiros são mansos, anainhos e inocentes: – os 
pinheiros novos são como bichos novos e têm o mesmo encanto. Ao lado esquerdo desdobra-se 
o grande morro vermelho a esboroar, e ao outro lado o terreno extenso e plano rasgado de valas 
encharcadas. De repente uma curva, algumas casotas cobertas de colmo – Caparica. Primitiva-
mente isto foi um grupo de barracas que os pescadores aqui ergueram neste esplêndido sítio de 
pesca, à boca da barra, a dois passos do grande consumidor. Têm um ar ainda mais humilde que 
os palheiros de Mira ou Costa Nova.(...) No imenso areal o barco a duna, sempre o mesmo barco, 
maior ou mais pequeno, próprio para a arrebentação, de proa e popa erguidas para o céu. Trabal-
ham seis campanhas em catorze barcos. Já trabalharam oito.Quando há muito peixe fazem-se 
três lanços cada dia, e trabalha-se todo o ano se o mar deixa. A rede é a de arrasto para a 
terra.(..)Uma grande extensão de areal, só areia e mar, barcos como crescentes encalhados e 
alguns pescadores remendando as redes. Nem um penedo. Areia e céu, mar e céu. Dum lado o 
formidável paredão vermelho, a pique, desmaiando pouco e pouco, até entrar pelo mar dentro 
todo roxo, no cabo Espichel. Do outro o mar azul metendo-se, num jorro enorme, pela ampla barra 
de Lisboa, deslumbrante e majestosa. De onde isto é esplêndido é acolá do alto do convento dos 
Capuchos. Assombro de luz e cor. As casotas da Caparica aos pés, o mar ilimitado em frente, ao 
fundo e à direita a linha recortada da serra de Sintra com as casinhas de Cascais e Oeiras no 
primeiro plano esparsas num verde-amarelado... E luz? E o prodígio da luz?... A gente está tão 
afeita à luz que não repara nela e trata como uma coisa conhecida e velha este azul que nos 
envolve e penetra e que desaba em torrentes sobre as águas verdes desmaiadas e sobre as 
terras amarelas e vermelhas até ao cabo Espichel... Mas fecho os olhos – abro os olhos... Imensa 
vida azul – jorros sobre jorros magnéticos. Todo o azul estremece e vem até mim em constante 
vibração. Quem sai da obscuridade para a luz é  que repara e estaca de assombro diante deste 
ser, tão vivo que estonteia...» (Brandão,1923 ) 
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figura.23 Estruturação agrícola da aplanação litoral

figura.24 Sistema de Valas de enxugo da aplanação litoral 

figura.25 Zonas pantanosas.Acumulação de água na aplanação litoral

figura.26 Coberto florestal na aplanação litoral

figura.27 Vista aérea sobre a aplanação litotal, meados do século XX


