
TEMPORALIDADE DA PAISAGEM

COVA DO VAPOR
 
 A cova do Vapor quer-se encontrada de barco, de quem vem sem medos nem preconcei-
tos á procura de novos descobrimentos, seguindo sob a força do mar revolto, na foz do rio, em 
direcção á Trafaria. Ao acostar bastará percorrer a estrada que liga  á Costa da Caparica e virar á 
direita ao observar uma placa pequena e improvisada a indicar Cova do Vapor. Após alguns 
metros de terra batida surge na linha do horizonte uma povoação junto ao mar, construída espon-
taneamente sobre as dunas,  que parece saída de um conto insular sobre os pescadores e as 
suas terras. O mais emocionante é sermos transportados de súbito e sem esperarmos para esta 
atmosfera dentro de uma grande cidade. À entrada do povoado somos brindados com um 
pequeno porto cheio de barcos e amontoados de redes de pesca, e de pessoas á volta destes 
barcos e destas redes de pesca que nos olham, com brevidade, tendo por fundo a magnífica vista 
da margem Norte do Tejo. Algo de especial se está já a passar conosco nesse momento, algo de 
especial se terá passado ali para resistir á fúria do tempo. Será que Italo Calvino tornou invisível 
esta «cidade» para só a revelar àqueles viajantes que ainda guardam nos seus sonhos a esper-
ança de serem surpreendidos? Entramos pela rua principal. Um amontoado de casas de todas as 
cores, dimensões, feitios e materiais parecem ter vindo de «todas as partes do Mundo» para se 
reciclarem ali numa estrutura fissurada de ruas e ruelas apertadas ou muito apertadas (obrigando 
o corpo ao contacto com as paredes), que nos levam tanto ás «profundezas» da Cova do vapor 
como em direcção ao Oceano. Entretanto cheira a sal e a rio, ouvem-se vozes que ecoam como 
as ondas do mar e desdobram-se recantos contendo uma pequena mesa com cadeiras e um 
chapéu de sol, ou mesmo uma pequena horta plantada sobre as areias. Parece que estamos 
numa plataforma flutante habitada, num momento de transição, nem cá, nem la; mas o silêncio, o 
silêncio que nos assalta com acalmia do mar, não esconde que o sítio onde nos encontramos 
poderá ter uma história de espuma e violentas tempestades, carregadas de lutas humanas por 
diferentes objectivos, e que estas tempestades voltam sempre a povoar a vida  de quem não se 
conforma a abandonar os sonhos vividos sobre o mar. Neste momento iremos compreender que 
a falência do sonho de outros é também de certa forma a falência dos nossos. E que isto pode ser 
invisível aos olhos mas é no entanto essencial. O sonho torna-se património. 
 Na cova do vapor as casas tem nomes, uma é Tudo ou Nada, a outra Os Meus Queridos 
Netos, outra ainda Monte dos Vendavais.Subjacente a estes nomes há uma história de pessoas 
que foram os arquitectos e construtores das suas próprias casas, colocando a energia ao sabor do 
desejo e deixando assim um legado de informalidade que nos atinge como um raio de luz á 
medida que vamos desvendando a Cova do Vapor. Contam-se histórias de avanços de mar, em 
que as casas eram atingidas por violentas ondas, mas posteriormente ganhavam pernas sob a 
força de carros de bois que as deslocavam para sítios seguros. Há um sentido de adaptação, 
reciclagem, sobrevivência e reversibilidade dos homens perante as dinâmicas da natureza que 
nos sugerem o contrário da rápida cristalização contemporânea.Recuperamos a palavra 
processo, existência, energia, incompletude. Na cova do vapor existem esporões sempre batidos 
pelo mar, que quase cruzam oceanos onde os pescadores vigiam o horizonte à espera que a linha 
da cana segurada com as mão calejadas entre de novo em tensão. Cai bem, pode ser um 
sentimento que nos preenche ao visitar a Cova do Vapor, mas é também o nome de uma bebida 
vendida numa pequena «roulotte» improvisada cujo o segredo de fabricação não é desvendado;  
tal como eu não contarei a história de tudo o que descobri, porque sinto sinceramente que é algo 
que deve ser desvendado; por quem tenha a imaginar. Contarei apenas o essencial de forma a 
desenvolver uma ideia para a evolução deste espaço, uma ideia que se quer aberta, incompleta e 
sujeita á discussão. Contribuir com um projecto fechado e dominante estritamente correcto do 
ponto de vista ecológico ou do ponto de vista social, ou como iremos ver estritamente 
turístico/económico seria a meu ver assasinar um legado. Mais do que corresponder a um só 
objectivo, pretendo, antes, iniciar um processo no tempo ,de convergências e conciliações, em 
que se defina uma evolução futura que não perca de vista as dinâmicas naturais e antrópicas no 
estabelecimento de uma realidade sustentável. 

 A Cova do Vapor surge no extremo Oeste da margem sul do Tejo, situada sobre um 
ecossistema dunar, precisamente onde as água do mar se misturam com as águas do rio.
 A génese do povoado parece remontar a um período anterior a 1920. No entanto, a 
informação disponível alonga-se do início dos anos 40 até aos nossos dias. O seu nome parece 
ter variado desde Lisboa-Praia a Monte dos Vendavais, chegando, por fim, à designação actual de 
Cova do Vapor
 O início da construção na Cova do Vapôr teve, ao que parece, uma origem espontânea 
ligada à necessidade dos pescadores construirema sua habitação próximo do mar. Ao que parece,  
este processo iniciou-se antes de 1945 com a ajuda de um grupo de estudantes e à revelia de 
Salazar que pouco tempo depois mandaria a PIDE demolir todas as construções.
  É Por volta de 1945 que a Junta Autónoma dos Pescadores chefiada pelo Almirante 
Henrique Tenreiro realiza as primeiras dez casas autorizadas para pescadores [63].  Mais tarde a 
construção é autorizada com a obtenção de uma licença de aluger na Capitania ou na Admnistra-
ção Geral do Porto de Lisboa mediante o pagamento de 2$00 ao ano por m2. As regras definidas 
obrigavam à utilização da madeira como material de construção, à utilização do sistema de 
estacas e ao afastamento das casas entre si à distancia de 50 m.Tudo teria que ser auto-
construido. Não nos surpreendem estas regras pelo facto de respeitarem, nesse momento, o frágil 
banco de areia que outrora se estendia ate ao Bugio.
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figura.51 Cor em transparência de Telheiro.Cova do Vapor

figura.52 Edificações.Reciclagem de materiais mais persistentes ou mais temporários. figura.53 Logradoros internos onde ocorre a hibridação entre o espaço público-privado.

figura.54 A informalidade pitoresca resultante da arte e do engenho dos moradores da Cova do Vapor figura.55 A imprevisibilidade de ocorrências. A criatividade alojada na transformação contínua da Cova do Vapor
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