
TEMPORALIDADE DA PAISAGEM

Trafaria e Aterro

«Minha mãe, haverá mundo para além da Trafaria?
Não sei, meu filho. Não sei.Tudo aquilo que sabia já no meu sangue te dei.
Que serras são estas, mãe, que não nos deixam ver nada.» (Gedeão,2004)

 Chegar a trafaria descendo o vale da Enxurada ou vindo de Barco, transmite-nos a 
sensação de encerramento, de limite final, de uma vila que, enclausurada entre uma topografia 
acidentada e o rio, simplesmente cristalizou no tempo. Junto á praia, muitos barcos de pescado-
res. Deambulamos e rapidamente percebemos que acabam de ser pescados polvos frescos e 
bastante peixe. A actividade piscatória encontra-se activa neste lugar e a resilência das popula-
ções a abandonar estas artes é poderosa. Perdemo-nos um pouco para o interior da vila. Silêncio, 
o sol descai lentamente sobre as fachadas, um conjunto de casas e espaços abandonados 
surgem, vestígios de familias que partiram e de industrias que se esgotaram com o passar dos 
tempos. Ao longe imponentes, os silos, as estruturas metálicas, uma escala monumental, um 
irmão mecânico e poderoso de uma vila pacata, parada, solar.Estranheza será o sentimento que 
nos assombra ao observar estas duas realidades lado a lado. Ao longe um Cacilheiro, Lisboa 
brilha. Houve-se o mar, passa um pescador e o tempo parece imobilizar-se a cada 
esquina.Trafaria.Uma oportunidade.Um incidente ainda a procurar ser.
 
 A freguesia da Trafaria elevada a vila em 26 de Setembro de 1985, pertence ao concelho 
de Almada e ao distrito de Setúbal, surgindo na margem esquerda do rio Tejo. Com uma área de 
5,83 quilómetros quadrados e uma localização privilegiada em relação ao Estuário do Tejo, 
engloba um conunto de valores paisagísticos, culturais e identitários únicos.As principais activi-
dades económicas correspondem aos serviços, ao comércio e à pesca, único meio de subsistên-
cia de muitos agregados familiares desta freguesia.
  A génese da Trafaria remonta ao estabelecimento de um pequeno aglomerado de pesca-
dores e das suas cabanas.
 Um dos acontecimentos que marcou, tragicamente, a história desta vila, foi a ordem de 
Marquês de Pombal, no reinado de D.josé(1777), de lançar fogo ao aglomerado de cabanas que 
a constituíam, por servirem de abrigo a rapazes que fugíam do destacamento para a guerra. 
Reconstruída segundo a traça Pomablina em 1873, a Trafaria voltaria a renascer instalando-se na 
região,  perto da Cova do Vapor, a fábrica de dinamite do engenheiro francês Combemale que 
daria  trabalho às populações locais. É possível que este facto esteja relacionado com as edifica-
ção militares de Alpena, Raposeira e Trafaria (contruídas em 1905), muitas delas em estado de 
abandono actualmente, mas que pela sua localização, teriam servido tanto de protecção á região 
de Lisboa como de cárcere  para os criminosos.
 Em 1901, um novo fulgor para a vida deste aglomerado, a rainha D.Amélia atribui á vila 
o título de primeira colónia Balnear de Portugal originando um movimento turístico para a região.
  Outra contingência que marcou o desenvolvimento da Trafaria foi a construção do Aterro 
onde se instalaram os silos SILOPOR, com capacidade para receber e armazenar uma enorme 
capacidade de cereais. A vila foi assolada por uma escala industrial,  que descaracterizou a sua 
morfologia e a sua frente ribeirinha, trazendo ainda problemas relacionados com o ruído e poeiras 
com influência directa na saúde das populações. 
 A grande profundidade das águas junto á trafaria, permite que acostem navios de grande 
calado e, por conseguinte, a APL (Associação do Porto de Lisboa) mantem esta faixa como 
reserva de novas plataformas de contentores ou de outros terminais. Esta condição, continua a 
impedir uma vila estagnada, parcialmente abandonada, e com pouca população, a ter direito a 
novos caminhos de desenvolvimento baseados nos valores que integra.
   O estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Trafaria, que engloba os sítios da 
Cova do Vapor, dos Torrões, da Mata de S.joao e da Trafaria defende os seguintes vectores de 
transformação: A desafectação dos Silos da Trafaria para uma possível afectação urbana, a 
criação de portos de pesca para os pescadores e respectivas estruturas de apoio. Defende 
também a criação de espaços de lazer público ao longo da frente ribeirinha e marítima. Outras 
orientações remetem para a criação de polos urbano-turísticos e ainda de infra-estruturas para 
atracagem de barcos de recreio bem como o realojamento das populações do bairro da Cova do 
Vapor e dos Torrões. 
 Embora o futuro, segundo este estudo, pareça um pouco mais solar para a trafaria e a 
região que a configura, a forma como irá proceder-se a esta transformação será de extrema 
importância. Com a complexa sobreposição de juridições e interesses, o mais temível será que 
qualquer projecto  acabe por não acontecer, ou por acontecer de forma parcial, não concretizando 
os objectivos de fundo. Quais serão as opções que irão prevalecer? Os projectos turísticos? A 
expansão do Aterro para usos do Porto de Lisboa? A transferência das populações ilegais para 
lugares exteriores á Freguesia?A pesca será realmente apoiada em infra-estruturas? Ou será 
apenas um dos pontos que será esquecido do estudo? Se assim for perdemos um legado cultural 
e património humano que podem ser ainda o balão de oxigénio para esta região. Perdemos a 
possibilidade da diversidade de usos, morfologias e especificidades locais para continuar a 
replicar modelos monofuncionais/privados que foram responsáveis  pela descaracterização de 
muitas regiões litoriais de Portugal.
 A possibilidade de transformação da costa da Trafaria não deve partir apenas de um 
conjunto de opções estratégicas, mas sim do precipitar de processos esquecidos, activos ou 
inovadores que configurem espaços de lazer, protecção, produção, habitação e de conhecimento 
baseados no potencial deste lugar. São estes processos que poderão iluminar as comunidades e 
os viajantes desta paisagem ,num futuro que se quer possível, consciente e intemporal.
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