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 No século XIX dá-se uma grande alteração na posse destes terrenos, ocorrendo a diversificação 
dos seus proprietários em consequência da Lei das Expropriações de 1834. Esta permitiu retirar direitos 
senhoriais sobre o lugar em causa colocando grande parte dos terrenos disponíveis  sobre a propriedade 
da Câmara Municipal de Almada ou de particulares.
 É com base nesta alteração que se inícia mais tarde a transformação dos usos, uma vez que os 
interesses urbanos, turísticos, industriais e do sector terciário se começaram a sobrepor aos interesses 
das comunidades de pescadores e agricultores como, ainda hoje, se verifica. Se é verdade que muitas 
comunidades se mantiveram/mantem - por compra dos terrenos ou por pagamento de rendas e reclama-
ção do uso capião perante a camara e proprietários -, é igualmente um facto que cada vez mais se 
sentem ameaçadas por um desenvolvimento que esqueceu a sua importância, por um mundo globalizado 
em que recorrentemente alguém fica esquecido; onde provavelmente todos ficaremos 
esquecidos.Estaremos em altura de abdicar dos últimos pescadores? dos últimos agricultores? No 
momento de crise em que nos encontramos, em que as incertezas sobre a globalização, a estabilidade 
política ,económica e social se acentuam, em que  a segurança energética poderá estar comprometida  
abdicamos  sem uma reequação integradora, das formas mais simples e puras de sobrevivência que 
envolvem um saber e uma cultura de trabalho da terra e conhecimento do mar e que permitem o sustento 
das comunidades e o abastecimento do principal centro urbano do país em próximidade? 
 O desenvolvimento de figuras legais de protecção da paisagem como o Domínio Público 
Marítimo em 1863 ( abrange 50 m de território a contar a partir da linha máxima das marés vivas equinoci-
ais), acrescentaram-se, e a partir dos anos 80 do século XX outros instrumentos importantes.Estão, neste 
caso, a classificação da Reserva Botância da Mata Nacional dos Medos, bem como a criação da RAN 
(reserva  agrícola nacional) que abrange as Terras da Costa,  da REN (reserva ecológica nacional) que 
abrange as Terras da Costa, Arriba Fóssil e Mata dos Medos e, ainda, a criação da Paisagem Protegida 
da Arriba Fóssil da Costa da Caparica-PPAFCC (Decreto-Lei 168/84).Estes instrumentos obrigaram O 
PDM de Almada, aprovado em 1993 a enquadrar desde logo as contigências definidas embora de uma 
forma pouco clara, uma vez que este atribui á globalidade do  concelho um cariz essencialmente urbano. 
No entanto se o enquadramento jurídico de protecção não tivesse sido desenvolvido, a pressão urbana e 
especulação económica/turística teriam tido efeitos muito mais preversos nos ecossistemas e nas comu-
nidades. Podemos dizer que um certo atraso no desenvolvimento da costa, a força do uso capião de 
quem a habita de génese e o desenvolvimento das figuras de protecção permitiu manter espaços-pulmão 
que ainda não sofreram o efeito da urbanização, mas que no entanto não se encontram longe de perigo.
 Outra idiossincrasia das Terras da Costa é que a sobreposição de tutelas que ocorre frequent-
emente, seja ao nível dos privados como do próprio estado, promovem situações de ambiguidade relati-
vamente à propriedade/jurisdição dos terrenos conduzindo á proliferação de loteamentos clandestinos 
sem condições básicas de segurança, sanitárias ou de habitabilidade. Estes movimentos iniciaram-se na 
decada de 70 com os fluxos migratórios das colónias para Portugal, e continuam hoje, com as comuni-
dades de leste, Africanas e do Brasil a procurarem uma forma barata de habitação que permita desen-
volver a sua vida. 
 Actualmente encontram-se em fase de aplicação as orientações do POOC-SS (Plano de Orde-
namento da Orla Costeira Sintra-Sado) e os Programas Polis da Costa da Caparica, bem como - e relati-
vamente á area sobre a qual desenvolvi o projecto, o Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da 
Trafaria  que engloba o PP(Plano Pormenor) do Torrão e PP S.Joao da Caparica. De uma forma genérica 
as orientações definidas apontam para uma melhoria das acessibilidades e transportes ( extensão do 
metro sul do tejo até a Trafaria e Costa da Caparica), para a requalificação da frente de praias e do 
sistema dunar de forma a previnir o avanço do mar, bem como para a criação de docas de pesca e infra-
estruturas de recreio público. Contudo devemos assinalar  que apontam para uma urbanização turístico-
urbana da Mata de S.João junto á Avenida Afonso de Albuquerque e da criação nessa mesma mata de 
um Campo de golfe que não parece de todo a opção mais acertada num ecossistema com baixa capacid-
ade de carga e que tem sofrido progressiva erosão ao longo do tempo. Por outro lado defende a 
demolição de Bairros de genese piscatória  mas de caracter ambíguo do ponto de vista da propriedade 
como a Cova do Vapor e os Torrões que foram crescendo com os sucessivos movimentos 
urbanos/turísticos/económicos não definindo ate agora, qual irá ser o destino daquelas populações.Isto 
torna particularmente  dramático o caso dos pescadores com primeira habitação naquele local e que 
retiram do mar o seu sustento.
 Se o exemplo a seguir for o da Polis da Costa da Caparica em que alguns pescadores foram 
transferidos para zonas distantes do mar, e algumas explorações hortículas foram destruídas ficando os 
trabalhadores longe da fonte da sua sobrevivência económica, poderemos dizer que estes modelos se 
estão a desvirtuar, preferindo a formatação mediática da paisagem á diversidade de existências como 
potencial ou solução para os desafios que se colocam no futuro. 
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