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COVA DO VAPOR (II)
 
Inicia-se a colonização deste lugar, tanto por pescadores como por veraneantes, desenvolvendo-
se um sistema dinâmico em que co-existia a habitação, o turismo de verão e a pesca. 
Constituiram-se casas, cafés, restaurantes e espaços recreativos que se enchem de banhistas e 
pescadores incitando ao convívio em areas definidas pelas populações do local e dos arredores. 
De facto a pulsão do lugar não foi estritamente piscatória, mas também veraneante.De certa forma 
a burguesia pouco abastada sem capacidade económica para rumar ao algarve, encontrava ali o 
seu refúgio de verão nas décadas de 50-60. O «boom» veraneante deste período é retratado de 
forma primorosa pelos clichés de Beatriz Ferreira, jornalista que possuía casa na Cova do Vapor
  No entanto uma grande vulnerabilidade caracterizava a existência da Cova do Vapor. O 
avanço progressivo do mar e o recuo da linha de costa, dinâmicas difíceis de conter pela mão do 
homem e que ocorreram essencialmente nas décadas de 50-60. São inúmeros os relatos de 
avanço do mar , deixando casas completamente destruídas e obrigando a população a 
desmontá-as totalmente ou, quando possível, a arrastá-as, literalmente, com recurso às juntas de 
bois, para cotas superiores, essencialmente para cima da duna primária. A antiga Cova do Vapor 
não desaparecia era, sim movida para lugares mais seguros que, no entanto, pertenciam ao 
domínio privado, mais concretamente à fábrica de pólvora aí existente. 
 As primeiras defesas construídas remontam a 1974. O MFA (Movimento das Forças 
Armadas ) constroi  os três esporões que permitem estabilizar a linha de costa e o povoamento  na 
área onde hoje se encontra, acomodando também o porto de pesca
 Emerge, assim, a Cova do Vapôr aproximadamente no lugar onde se encontra hoje. As 
dinâmicas de pesca continuaram, bem como a habitação de veraneio. No entanto, com a sensa-
ção de segurança proporcionada pela construção dos esporões, assiste-se a um aumento de 
construção de forma descontrolada e informal. A par desta construção que já não segue materiais 
nem normas, surgem as primeiras casa em tijolo que irão configurar a face actual da Cova do 
Vapôr, onde se misturam as casas mais efémeras de outros tempos com as casas mais perenes-
dos novos tempos.No entanto sobra-nos um legado incrível de casas feitas com os materiais mais 
peculiares, reaproveitados e oriundos de diversos sítios. Com a arte das pessoas que os 
utilizaram, ganham vida nesta Cova do Vapor  marcada Quintas Avenidas ou  Avenida dos milion-
ários com 0,5 m de largura e pequenos espaços e recantos. Há algo de frágil e de patrimonial 
neste sistema cultural em cujo o lasto incontornável se mede pelo esforço da energia humana ao 
longo dos tempos .
 Por constituir um estabelecimento ilegal, embora nas suas origens não o fosse, a Cova 
do Vapor tem sido parcialmente ignorada pelas autoridades. O próprio esforço de infra-estruturar 
a zona pertenceu aos moradores e á sua comissão. A electricidade foi paga pela comissão de 
moradores em 1986. Não se encontram referências à data da construção da rede de águas ou à 
edificação das fossas de recolha de esgotos, mas sabemos que também teve origem nos esforços 
da comissão. A sua obra mais recente foi a de um parque infantil em 1996 que anos depois seria 
desmantelado pela Câmara de Almada por não satisfazer as normas Europeias. Até hoje as crian-
ças esperam por um novo.  Como veremos a vulnerabilidade actual deste povoado não se resume 
apenas á dinâmica erosiva do mar que deixa antever o seu avanço, mas também á dinâmica 
erosiva de outros interesses ocultos que explicam de certa forma o adormecimento das autori-
dades competentes.
 A vulnerabilidade legal da Cova do Vapor e o seu caracter temporário reside essencial-
mente na ocupação de terrenos privados aquando do recuo do povoamento.Estes terrenos que 
pertenceram num primeiro momento á admnistração da fábrica da Pólvora (cujos trabalhadores 
também viviam na Cova do Vapor), foram transferidos por falência da mesma para o domínio 
público e,  mais recentemente do domínio público para a ENSUL  e Urbanizadora Costa do Sol que 
não esconde desde 1992 a sua intenção de realizar um resort turístico que abrange a área da 
Cova do Vapor. No centro destes interesses está o valor estratégico do sítio pelo seu contacto 
directo com o mar e a sua vista glamorosa.
 Em 2007, o INAG chumba o projecto da urbanizadora Costa do Sol que pretendia realizar 
uma frente construida de habitação e turismo pressupondo a demolição de bairros ilegais e a 
desafectação de estruturas militares. As razões prenderam-se com o facto da proposta apresentar 
um elevado nível de ocupação numa zona de alto risco de erosão marinha. É este o princípio - e 
não outro -que orientará a opção definida pelo projecto quanto ás opções a tomar nos estabeleci-
mentos ilegais como a Cova do Vapor e, também, o bairro dos Torrões.
 Os moradores recorrem ao direito capião e chamam atenção para o facto de estarem  no 
domínio público marítimo devido ao avanço do mar que redefiniu a linha de Costa considerando-
se a salvo de movimentações privadas. De qualquer forma se consultarmos o POOC-SS (Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado) e o PDM bem como o Plano Pormenor de S.joão 
da Caparica, a renaturalização-ironicamente baseada na construção de um campo de Golfe, em 
articulação com a mata bem como na construção de um polo-urbanístico-turístico de excelência- 
e a remoção dos aglomerados ilegais resolvento problemas de ocupação em domínio público 
marítimo e em risco marítimo são orientações defendidas. Os moradores da Cova do Vapor ainda 
não sabem qual vai ser o seu destino, advinhando-se um período de grande conflito, dado que 
dificilmente serão compreendidos os princípios contraditórios defendidos pelos planos e pela 
Câmara de Almada.
 Como últimos dados de 2002, sabemos que a Cova do Vapor possui cerca de 350 casas, 
das quais 90 habitadas em permanência. Os habitantes permanentes são cerca de 200 e os 
pescadores profissionais residentes serão 20. O nº de crianças a frequentar a escola na Trafaria 
é de 30 e a Associação de Moradores tem cerca de 400 sócios .
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figura.56 Casa na Cova do Vapor sobre pilares em pedra, 1952 figura.57 Casa na Cova do Vapor sobre estacas, 1944 figura.58 Casa Tudo ou Nada de B eatriz Ferreira, Cova do Vapor  1952

figura.59 Zigaia.Barco a Vapor que trazia os veraneantes á Cova do Vapor
década de 50-60

figura.60 Passadiço em madeira.Ligação do cais de ancoragem a terra.
década de 50-60

figura.61 Fotografia da Jornalista Beatriz ferreira. Veraneio na Cova do Vapor
década de 50-60

figura.62 Evolução da restinga.Recuo e densificação do aglomerado da Cova do Vapor ao longo dos tempos.

figura.63 Pescador da Cova do Vapor.Década de 50-60 figura.64 Destruição provocada pelo avanço do mar.Cova do Vapor. figura.65 Casas arrastadas por juntas de bois.Década de 50-60. Cova do Vapor


