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 A intervenção num território tem de ser, hoje 

em dia um acto polivalente, não podendo 

limitar-se apenas ao desenho e ao acto de 

concepção e construção mas 

necessariamente passando pela avaliação 

de factores sociais, culturais e económicos, 

respeitando a história e tradições locais, 

dignificando um povo e a sua cultura, 

sempre na perspectiva que o processo de 

evolução e integração parte da soma de 

todos os intervenientes e não na sua 

subtracção. Só desta forma a harmonia entre 

o homem, o espaço e o tempo pode ser 

alcançada num equilíbrio obviamente 

desejável.  

António Rufino 



  



APRESENTAÇÃO 

 
Costa da Caparica: 

de Cassiano Branco à realidade  

 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino 
 

 

A evolução das sociedades contemporâneas tem vindo a mudar a forma como 

abordamos e conceptualizamos as questões do fenómeno urbano.  

Os novos desafios territoriais, socias e económicos, os novos conceitos de cidade na 

sua estrutura, problemas ambientais e conceitos de vivência têm-se traduzido, ao 

longo dos anos em respostas projectuais de grande escala numa perspectiva de 

organizar em alguns casos, territórios em franca expansão ou de reorganizar, em 

outros casos territórios esquecidos no tempo.   

Numa lógica de expansão territorial da Área Metropolitana de Lisboa a sul do rio Tejo, 

essencialmente pela grande extensão das praias da Costa da Caparica e pelo 

potencial urbanístico deste território, o Arq.º Cassiano Branco (1897-1970) propôs em 

1930 um plano urbano para aquela região na perspectiva de nela criar um grande 

centro de apoio turístico à cidade de Lisboa. 

No entanto esse projecto, de características invulgares para a época, não foi 

executado tendo a Costa da Caparica sido esquecida ao longo das décadas no que 

diz respeito a um planeamento estruturado do território, crescendo de forma 

desorganizada, sujeita à especulação imobiliária do pós 25 de Abril descaracterizando-

a em muitos aspectos, desrespeitando ou ignorando as tradições e costumes, da sua 

povoação primária em outros. 

À distância temporal que nos separa actualmente da proposta de Cassiano Branco, os 

erros entretanto cometidos, as próprias alterações naturais do território que foram 

ignoradas, leva-nos a pensar se esta proposta teria validade nos dias de hoje, se seria 

exequível, se responderia às questões urbanas e territoriais que hoje se colocam, se 

no seu todo ou em algumas partes, estaria mais actualizado com as exigências da 



natural expansão urbana do território bem como das alterações morfológicas do 

próprio território.   

Palavras-chave: Costa da Caparica, Requalificação Urbana, Urbanização, 

Planeamento, Urbanismo 

  



PRESENTATION 

 

Costa da Caparica: 

from Cassiano Branco to reality  

 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino 
 

 

The evolution of contemporary society has been changing the way we approach and 

conceptualize the issues of urban phenomenon. 

The new territorial, social and economic challenges, the new concepts of cities in their 

structure, environmental problems and living experience have resulted over the years 

in projected large-scale responses in organizing, on one hand expanding territories, on 

the other, territories which have been forgotten in time. 

In a logic of territorial expansion of the Lisbon Metropolitan Area south of the Tagus 

River, primarily by the size of Costa da Caparica and the urban potential of this 

territory, the Architect Cassiano Branco (1897-1970) proposed in 1930 an urban plan 

for that region with a view to create within it a great center of tourism support for 

Lisbon. 

However, this draft of unique and unusual features for its time, was not pursued with 

the Costa da Caparica being forgotten over the decades with respect to a structured 

planning while growing haphazardly, subject to real estate speculation of the post-25 

April era mischaracterizing it in many ways, disrespecting or ignoring the traditions and 

customs of its primary settlement. 

In the temporal gap that separates us from the Cassiano Branco’s concept, the errors 

committed since and the natural changes in the territory that have been ignored, we 

wonder whether this proposal would still be valid today, if it would be feasible, if it 

would answers today’s urban and territorial issues (partially or in whole), or would be 

more current with the requirements of the natural expansion of the urban area as well 

as the morphological changes of the actual territory. 

 
KeyWords: Costa da Caparica, Urban Redevelopment, Urbanization, Planning 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação para obtenção do grau de Mestre em Arquitectura tem como 

objectivo de trabalho a avaliação e estruturação de área com o valor ambiental e 

paisagístico da Área Metropolitana de Lisboa que é a Costa da Caparica usando como 

base a proposta urbana de Cassiano Branco (1930) e a sua capacidade de resistir ao 

tempo e responder com actualidade aos problemas que hoje se colocam naquela 

região. Este trabalho pretende igualmente fazer uma análise de alguma forma 

generalizada dos factores que intervêm directa ou indirectamente na dinâmica de um 

território, considerando assim os elementos de análise como elementos chave para 

uma intervenção de escala urbana. 

1.1 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DE CASSIANO BRANCO E A SUA 

PROPOSTA 

A evolução e respectivas transformações que as sociedades contemporâneas têm 

vindo a passar nas ultimas décadas, com todas as suas variáveis sociais, económicas 

culturais e até mesmo morfológicas , têm vindo a alterar o modo como essa função se 

organiza e cada vez mais os seus limites territoriais.  

Deixou-se de olhar para a cidade de forma anacronicamente centralizada, com a 

perspectiva campestre da sua periferia. Passou-se a vê-la como um todo, onde o 

território soma toda a sua extensão urbana e agrícola sendo em muitos casos difícil de 

definir fronteiras, onde começa e onde acaba a cidade. 

A justificação para a escolha deste tema baseia-se precisamente neste contexto. Foi 

precisamente neste contexto que já em 1930 o Arq.º Cassiano Branco concebia de 

alguma forma a cidade de Lisboa para além das suas fronteiras físicas atribuindo-lhe 

uma extensão territorial para lá do rio Tejo, e rompendo de alguma forma com a 

ideologia urbana da época. 

Recorde-se que falamos de uma época designada em termos políticos de Estado-

Novo onde os ideais de movimentos modernistas a que o Arq.º Cassiano Branco se 

integrava, estavam condicionados pela falta de abertura politica e visão reformista do 

regime. Não podemos descontextualizar a vivência arquitectónica da época. O Estado-

Novo incentivou e usou a arquitectura como modo de afirmação politica atribuindo-lhe 

quase sempre um caracter monumentalista à obra, promovendo assim condições 
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únicas de afirmação da arquitectura modernista não só em Portugal mas também no 

resto da europa. E o auge dessa afirmação da arquitectura modernista em Portugal 

aconteceu quando o Engº Duarte Pacheco (1899-1943) assumiu o papel de Ministro 

Das Obras Públicas e Comunicações em 1932, apoiando o grande investimento em 

obras públicas, liceus, estações de caminho-de-ferro e de correios, etc. 

Este rumo natural é interrompido nos anos 40 pelo regime do Estado-Novo. Dá-se 

então uma mudança clara de paradigma onde a liberdade de expressão artística e de 

inovação é substituída por um conjunto de normas e regras, ou seja, por um Modus 

Operandi que os arquitectos passaram a terem que se sujeitar. Até mesmo para 

sobreviverem, para terem um lugar de importância na arquitectura portuguesa foram 

obrigados a seguir um modelo. 

É em todo este contexto socio-político que numa fase inicial se promove o movimento 

moderno mas que de seguida o estrangula estereotipando modelos de criatividade, 

que Cassiano Branco se enquadra numa fase inicial como arquitecto de referência e 

posteriormente quase que é excluído desta elite de arquitectos do regime, não tendo 

sido inclusive escolhido para fazer parte do grupo restrito de arquitectos que projectou 

a Exposição do Mundo Português, em 1940. 

Esta passagem da excelência à exclusão deveu-se à sua resistência às normativas e 

condicionalismos de criação que o regime começou a impor. Note-se que Cassiano 

Branco era considerado o mais inventivo, visionário e autónomo de todos os 

arquitectos da época. A sua carreira tomaria então um rumo diferente dos grandes 

arquitectos do regime que serviam as encomendas públicas, optando (também por 

necessidade, claro) por projectos de edifícios de rendimentos. 

Mas em 1930, Cassiano Branco e todo o movimento moderno que rompeu na europa 

no início do Séc.XX, não estava sujeito ainda às imensas restrições dos regimes 

fascistas não tendo desta forma grandes restrições na sua criatividade a não ser as 

suas próprias convicções. 

Surge assim o plano urbano da Costa da Caparica, um plano extremamente arrojado e 

ambicioso, com hotéis, casino e áreas de lazer, mas com um caracter visionista e 

futurista extremamente sóbrio e coerente mas com pouca compreensão na época até 

mesmo por parte de investidores. Não passou do papel um projecto de apoio à 

expansão de Lisboa que teria o seu boom mais de trinta e cinco anos depois com a 
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inauguração da Ponte Salazar renomeada Ponte 25 de Abril, logo após o 25 de Abril 

de 1974. 

Pretende-se assim neste trabalho enquadrar esse mesmo plano de Cassiano Branco 

na realidade actual tentando de alguma forma demostrar a sua capacidade de 

responder às exigências actuais de um território que nunca teve nenhuma estratégia 

territorial, crescendo de uma forma desorganizada e destruturada.  

No entanto para se poder fazer esse enquadramento de forma correcta também é 

estritamente necessário percebermos o que levou a Costa da Caparica ao ponto em 

que se encontra, a evolução territorial que tomou e o que poderia certamente ter sido 

bem diferente se se tivesse considerado factores diversos como sociais e económicos, 

e que foram aparentemente ignorados. 

1.2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste trabalho teve como processo metodológico quatro vertentes: 

Pesquisa histórica das origens do povo que criou a comunidade em estudo, bem como 

as suas tradições. 

Pesquisa e reflexão do desenvolvimento social, económico, urbano e ambiental da 

região. Esta vertente é devidamente acompanhada por peças gráficas, nomeadamente 

mapas cartográficos e esquemas gráficos da região sendo assim possível perceber o 

sentido evolutivo da região bem como alguns elementos relevantes aparentemente 

ignorados. 

Pesquisa e reflexão sobre o primeiro plano urbano feito para a Costa da Caparica, por 

Cassiano Branco. Nesta vertente procura-se entender o plano urbano, o seu princípio 

organizativo do território e de que forma ele intervém na qualificação da área urbana 

local e envolvente. 

Contextualização do plano urbano de Cassiano Branco no momento actual. Nesta 

vertente procura-se entender se o plano urbano de Cassiano Branco seria nos dias de 

hoje um plano actual respondendo de alguma forma às exigências de uma sociedade 

moderna que evoluiu em todas as suas vertentes. 
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1.3 ESTRUTURA BASE DO DOCUMENTO 

A estrutura base desta dissertação divide-se em nove capítulos. 

O primeiro capítulo define o processo de construção e organização deste documento. 

O segundo capítulo é de abordagem à história e lenda que determina o nome da 

localidade. Neste capítulo a abordagem à região é meramente apresentativo de uma 

história local que virou lenda e que determinou, caracterizando em muito o passado 

histórico das gentes locais, o rumo da região. 

Neste capítulo igualmente aborda-se de uma forma mais realista a história da região, 

origens e costumes do povo que a povoou, das suas actividades económicas. 

O terceiro capítulo descreve no espaço e no tempo a evolução de diferentes 

componentes da sociedade local como a malha urbana, a evolução da densidade 

populacional, as alterações morfológicas do território, etc. 

Este capítulo é devidamente acompanhado por elementos gráficos que ajudem com 

clareza a entender a evolução dos vários temas neste capítulo abordados ao longo do 

tempo. 

No quarto capítulo é feito o enquadramento de Cassiano Branco na situação político-

económico do país, dos aspectos positivos e negativos da época, da forma como 

Cassiano Branco se enquadrou nos condicionalismos da época. 

É igualmente apresentada a proposta urbana para a Costa da Caparica de Cassiano 

Branco datada de 1930, as suas motivações ideologias, o seu impacto urbano na 

região como meio de dar uma nova lógica urbana à Área Metropolitana de Lisboa. 

No quinto capítulo é feito o enquadramento da Proposta de Cassiano Branco para a 

Costa da Caparica na disciplina Urbanismo, como novo processo de redefinir a 

Cidade. 

No sexto capítulo são apresentados os erros urbanos que determinaram o sentido de 

desenvolvimento que a Costa da Caparica tomou, os elementos especulativos que 

caracterizaram a região nos pós 25 de Abril.  
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No sétimo capítulo é abordado o único plano implementado na região que foi o 

programa CostaPolis, os seus princípios de reabilitação urbana e o impacto que teve 

no território 

No oitavo capítulo apresenta-se a opinião de algumas pessoas locais. Estas opiniões 

resultam de pequenas entrevistas efectuadas com o intuito de perceber numa primeira  

fase o que as pessoas corrigiriam urbanisticamente na região, e numa segunda fase 

dar-lhes a conhecer o plano urbano de Cassiano Branco e convida-las a 

prenunciarem-se sobre este mesmo plano e o impacto que ele teria tido caso tivesse 

sido implementado. 

O nono capitulo é destinado às considerações pessoais sobre o tema, sobre os 

desafios que se poem e tentar dar algumas respostas a questões que pode ser 

claramente definitivas para um futuro sustentável da Costa da Caparica. 
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2. COSTA DA CAPARICA: UM POVO COM HISTÓRIA, CULTURA E LENDA 

2.1. O BRASÃO DA FREGUESIA DA COSTA DA CAPARICA 

Escudo de azul, sol de ouro, em chefe, ramo de acácia, 

do mesmo, posto em faixa, em campanha, barco 

Saveiro em prata, com linha de água de vermelho, 

guarnecido de ouro, com olho do mesmo, realçado de 

negro, navegando em ponta de três peças ondadas de 

prata e verde esta carregada com um peixe de ouro, 

realçado de negro. Coroa mural de prata de quatro 

torres. Listel branco, com legenda a negro. (Costa da 

Caparica, 2014) 

2.2. LOCALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Na confrontação com a vasta superfície terrestre da região 

de Caparica surge: a norte o rio Tejo que a banha na extensão desde a Banática1 à 

Ponta da Golada2, no antigo Bico de Areia, que se situava a oeste da Cova do Vapor; 

a oeste a Costa da Caparica banhada pelo Oceano Atlântico, que desde os primórdios 

se encontra de mãos dadas com o Tejo e ligado a todo o semicírculo da faixa costeira 

que pertence a esta região e que está integrada no conselho de Almada; a sul situa-se 

a Lagoa de Albufeira; finalmente a leste aparece Almada. Caparica, noutros tempos, 

estava rodeada de pequenos núcleos e povoações usadas como limites territoriais: o 

Monte a capital, da Caparica; Sobreda; Porto Brandão; Trafaria e Costa. A área desta 

freguesia calcula-se em cerca de vinte quilómetros de comprimento de norte a sul, e 

de mais ou menos de quinze quilómetros de oeste a este, na sua largura. Esta 

freguesia num texto de um escrito publicado em 1778, por Duarte Joaquim Vieira, 

jovem fidalgo da casa real, cavaleiro da Ordem de Cristo e vereador do senado de 

Almada, diz que o papa Sisto IV, a fundou em 12 de Dezembro de 1472.  

Antes de ser designado com o nome de Costa da Caparica, estas terras foram 

anteriormente chamadas de Costa do Mar, e anteriormente ainda foram conhecidas de 

Areal de Adiça, isto no tempo em que os mouros dominavam esta sub região da costa 

atlântica da península de Setúbal. Os frades franciscanos arrábidos estabeleceram-se 

na Caparica em 1558 e em 1410 no Vale da Rosa foi fundado o convento dos frades 

                                            
1
 Banática: Localidade da freguesia da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, Portugal. É o 

primeiro porto do Tejo, na freguesia. Segundo os especialistas em toponímia o seu nome deriva do árabe 
ben ataija que significa paço do príncipe. 
2
 Ponta da Golada: Extremidade ocidental da região designada por Cova do Vapor. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caparica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Set%C3%BAbal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Topon%C3%ADmia
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paulistanos. A extensa margem da costa, era conhecida por Costa do Mar. No tocante 

à parte baixa da Arriba Fóssil, junto da beira mar foi construído o Convento ou casa de 

retiro, o qual denominaram de Convento do Monge. 

Por fim, foi ainda reconhecida como Praia do Sol. A nova designação, associa-se 

claramente à realidade que marca esta praia, o brilho deste sol. 

A Costa da Caparica, orla coberta de areias finas, que confina com o Oceano 

Atlântico, está integrada geograficamente em Caparica, território sobre a circunscrição 

administrativa do Concelho de Almada. Há ainda muita gente que chama à Costa da 

Caparica, de Caparica o que se trata de um erro tal como designar estas praias de 

praias de Almada e não as praias da Costa da Caparica.  

A 12 de Fevereiro de 1949, a Costa da Caparica foi promovida a Sub-Divisão do 

Concelho de Almada. Em 9 de Julho de 1985 foi elevada a Vila e finalmente a 9 de 

Dezembro de 2004 a cidade. (Neves, 2002, p. 45 a 53) 

2.3. OS ÍLHAVOS E ALGARVIOS NA ROTA DA COSTA DO MAR 

Mas efectivamente quem consolidou a estrutura humana e urbana desta região foram 

os pescadores da zona de Ílhavo e igualmente pescadores do Algarve principalmente 

da região de Monte Gordo. 

Os Ílhavos costumavam rumar em direcção ao sul nas suas deslocações periódicas de 

pesca sazonal. 

Antes de se fixarem numa zona da costa, percorriam a bordo dos Saveiros3 todos os 

anos o mar do litoral, onde vinham desenvolvendo uma actividade assídua na época 

de verão, nas praias em que resolviam assentar provisoriamente. 

 

                                            
3
 Saveiros: Também conhecidos por meia-lua da Costa da Caparica e barco da arte era o barco usado na 

Caparica para a Arte Xávega. Define-se o meia-lua como sendo mais pequeno que o barco do mar, com 
fundo mais chato, mas que o levanta numa curva bastante acentuada até à proa e de ré, produzindo o 
perfil característico em crescente, que dá à embarcação o seu nome. Cada meia-lua era manobrado por 
uma companha ou associação de pescadores juntamente com um arrasto com rede de cerco. Estas 
grandes embarcações mediam 8,50 x 2,40 metros aproximadamente. Em 1948 existiam 14 meias luas na 
Caparica, mas o seu número foi descendo, podendo em 1970 serem contados pelos dedos de uma mão. 
Prevendo o seu rápido desaparecimento, o Museu de Marinha adquiriu em Junho de 1975 um exemplar 
que se encontra exposto junto à entrada para o Planetário e onde o visitante pode admirar as suas belas 
formas e toda uma arte que se vai extinguindo. 

http://museu.marinha.pt/pt/Paginas/default.aspx
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Ilustração 1 - Saveiro da Costa da Caparica, Cristina Girão Vieira. (ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2014). 

 
Se a faina corresse de feição e os resultados obtidos preenchessem as necessidades 

das aspirações dos pescadores, ficavam, mas se realmente o trabalho não fosse 

produtivo, abalavam à procura de outra oportunidade, noutro lugar costeiro, com mais 

abundância de peixe, porque o propósito das viagens na estação do verão, longe da 

família e das suas origens era o de trabalharem o máximo que lhes fosse permitido. 

Todavia muitos destes pescadores acabavam por se fixar ao longo da faixa costeira, 

em núcleos de pescadores dispersos por Nazaré, São Martinho do Porto, Peniche e 

margem do rio Tejo – onde os seus vizinhos murtosenses também se fixavam – Costa 

de Caparica e Algarve. 

No Séc. XVII, um núcleo de habitantes que residia na aldeia de Santo António da 

Arenilha, gente que se ligava com fortes laços sociais na faina da pesca, foram 

obrigados a deixar o lugar e tomar a direcção do grande areal de Monte Gordo, em 

consequência de uma violenta intempérie que atingiu toda a região com ventos fortes 

e ondas de grande envergadura, destruindo o lugarejo4 onde se encontravam 

estabelecidos. Os deslocados, impedidos de se fixarem no lugar onde permaneceram 

por muitos anos, avançaram na tarefa de construir um aglomerado de cabanas de 

junco, barracas de madeira, e inclusivamente algumas de cal e palha. Rapidamente, 

ao longo do areal uma comunidade de pescadores estava de pé e multiplicava-se 

também com a passagem dos anos. 

                                            
4
 Lugarejo: lugar pequeno, povoação sem grande expressão territorial. 
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O êxodo de uma nova multidão, veio deitar por terra este aglomerado coabitado por 

várias etnias. Estes indivíduos que para aqui vieram, foram classificados de 

aventureiros, eram habitantes de outras nacionalidades; catalães, genoveses, 

maiorquinos e andaluzes, misturados com a maior percentagem de nacionais, que 

compunha essa sociedade marítima. 

Estas pessoas habitaram no extenso areal durante mais de um século, até que um dia 

Marquês de Pombal, para fazer concorrência aos barcos da vizinha Espanha, mandou 

arquitectar e construir uma localidade no lugar da antiga aldeia de Santo António de 

Arenilha. Assim nasceu a cidade de Vila Real de Santo António. 

 
Ilustração 2 - Construção da vila de Vila Real de S. António, Eng.º José de Sande Vasconcelos, 1774. (Viegas, 2013). 

A povoação foi edificada em pouco mais de cinco meses, o fundador enveredou seguir 

a mesma linha de pensamento adaptada no planeamento dezanove anos antes, na 

construção da cidade de Lisboa. Com a localidade construída e fazendo um braço de 

ferro com esta povoação, o rei D. José I ordenou o regresso imediato dos pescadores 

do areal, ao lugar que abandonaram antes Estes de algum modo, não se 

incomodaram com as intimidações, e não saíram da praia onde podiam exercer a sua 

actividade garantindo rendimento para manter as famílias. Como se não bastasse o 

mal que o mar provocou na vida desta gente, surgia agora mais este contratempo para 

os atormentar, o mandato para deixarem Monte Gordo. Os habitantes mantiveram-se 

firmes e não arredaram pé. Marquês de Pombal, irritado e revoltado pela recusa e 

desobediência dos pescadores, mandou lançar fogo a todas as habitações existentes 
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no areal. Os pescadores locais, mesmo assim, com as habitações destruídas não 

cumpriram as ordens do homem forte do rei, e resolveram partir uns para a vizinha 

Espanha, para a região de Aiamonte, e outros dispersaram para outros lugares da 

costa de Portugal. 

Este conjunto de factos é a evidência do que aconteceu durante o reinado do Rei D. 

José I, quando o talento de um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, 

mandou construir na beira do rio Guadiana a cidade de Vila Real de Santo António, em 

que os pescadores migrantes de Ílhavo, indivíduos experientes e conhecedores da 

arte de pescar, contribuíram para o desenvolvimento da pesca, não somente nestas 

duas povoações do sotavento algarvio, como em quase todas as praias da faixa 

costeira portuguesa em que estes pescadores nascidos claramente numa cultura do 

mar, promoveram a pesca da Arte de Xávega5. 

Porém, a gente referida atrás, deslocada do Sul da praia mais afastada do Sotavento 

Algarvio tal como os ílhavos, emigraram para a Costa, no Séc. XVIII. 

Os mareantes antigos descreviam aos descendentes alguns episódios que foram 

passando às gerações seguintes. Contavam que, o Séc. XVIII, foi um centenário com 

muita abundância de peixe mas que, nem por haver fartura, deixaram de empreender, 

com bastante sacrifício, as viagens ao longo da costa, vindos do Norte e do Sul do 

litoral português, para pescarem na Costa do Mar. 

                                            
5
 Arte Xávega: A Arte Xávega é uma pesca artesanal feita com rede de cerco e o seu equipamento é 

composto dum longo cabo com flutuadores, tendo na sua metade de comprimento um saco de rede em 
forma cónica (xalavar). Antigamente a recolha era feita com a ajuda de juntas de bois e força braçal, 
actualmente por tração mecânica, dois tractores. É uma pesca artesanal feita com rede de cerco e o seu 
equipamento é composto dum longo cabo com flutuadores, tendo na sua metade de comprimento um 
saco de rede em forma cónica (xalavar). Antigamente a recolha era feita com a ajuda de juntas de bois e 
força braçal, actualmente por tração mecânica, dois tractores. Este tipo de pesca era praticado em várias 
praias ao longo da costa portuguesa, persistindo em algumas, como a Praia de Mira, Praia da Vieira, 
Praia da Saúde e da Fonte da Telha na Costa da Caparica. A recolha do xalavar por tração animal e força 
braçal, termina aproximadamente na década de 70 na Costa da Caparica. Actualmente em Portugal a 
xávega é efectuada por meios mecânicos. A palavra xávega provém do étimo árabe xábaka, que significa 

rede. A denominação xávega era usada pelos pescadores do sul de Portugal. No litoral centro e norte 
praticava-se um tipo de pesca idêntico mas com muitas diferenças, ou seja: os barcos, diferentes na 
forma (crescente de lua) e no tamanho, também de fundo chato e com as suas proas bastante mais 
elevadas para melhor suportarem o ímpeto das ondas, tinham uma capacidade de carga muitíssimo maior 
do que os barcos do sul. Inicialmente, o termo xávega era usado só pelos pescadores do sul, 
nomeadamente os da costa algarvia e tanto dava para definir a rede como o próprio barco. No litoral 
centro e norte, o termo por que se denominava este tipo de pesca era simplesmente as artes ou as 
campanhas das artes. Por uma questão de legislação e porque as leis quando são feitas são para todo o 
país, começou-se a chamar (erradamente) xávega a todo o tipo de pesca envolvendo o arrasto em que as 
redes são puxadas para terra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_cerco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_cerco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Mira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_da_Vieira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_da_Telha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_da_Caparica
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_70
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89timo
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Era grande a quantidade, qualidade e tamanho do peixe que pescavam. Esta era a 

causa que os levava a navegar para tão longe para a prática da pesca, todos os anos, 

assentando no local arraias durante a época sazonal. 

Segundo consta, os pescadores que se radicaram no areal da Costa do Mar, disseram 

aos seus filhos e netos que, quando pescavam nas suas terras de origem, 

apercebiam-se, com o decorrer dos anos, que o fundo do mar aparentava um declínio 

e que, com a falta progressiva de pescado, tiveram que optar por deixar as suas terras 

à procura de outros lugares. Diziam eles que o peixe que ali aparecia não era 

suficiente para satisfazer os interesses económicos das pessoas em geral envolvidas 

nesta actividade económica. O calamento que se estendia no mar para fazer o cerco 

com as redes não satisfazia os interesses dos pescadores. 

A distância a que geralmente estavam habituados a lançar as redes era de cinquenta 

cordas. No regresso à praia, puxavam-na para terra. A arte que praticava esta 

actividade tinha o nome de arte xávega, tradicionalmente usada na pesca nos grandes 

areais da costa portuguesa. Arte com uma armação particularmente construída por 

pescadores e cujos apetrechos eram feitos pelas suas próprias mãos, usados na 

captura de grande quantidade de pescado, desde o mais graúdo, como a corvina, ao 

cação, à raia, ao ratão e outras espécies de tamanho menor como a sardinha, o 

peixão e o carapau maior, e o de peixe gato, mais conhecido por Jaquinzinho. 

Os anos passaram e nas praias limítrofes ao Oceano Atlântico, no distrito de Aveiro e 

do Sotavento Algarvio, lugares onde os pescadores exerciam a função da pesca, 

começou a escassear o peixe e a registar-se uma considerável diminuição dentro do 

saco de rede. 

A consequência da aglomeração das espécies marinhas nas funduras da zona onde 

arrastavam as redes para a praia, veio a reflectir-se de ano para ano, nos bolsos dos 

homens do mar que, com o baixos rendimentos, resultou numa precária situação 

resultante do afastar acelerado das espécies marinhas nas proximidades da costa 

marítima portuguesa. 

A situação económica de muitos pescadores tornou-se crítica e insustentável; a 

maneira de viver diária das populações mais próximas das áreas da margem da faixa 

costeira, dado que sobreviviam mais da pesca que do campo, lembrando contudo que 
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a povoação de origem algarvia tinha muito mais versatilidade em alternar a actividade 

piscatória com a actividade de cultivo. (Neves, 2002, p. 57 a 66; Fernandes 2012) 

2.4. SAVEIROS E A ARTE XÁVEGA 

O Meia-Lua da Costa da Caparica, também conhecido pelo nome de Saveiro e barco 

da arte, era o barco usado na Caparica para a arte xávega, que é lembrado pelo seu 

arqueado e pela quase igualdade das pontas extremas, uma meia-lua perfeita. 

 

 
Ilustração 3 - Saveiro da Costa da Caparica, Fotex. (Granadeiro, 2014). 

 

 
O Meia-Lua trata-se de um pequeno barco do mar, com fundo chato, mas com uma 

distância vertical importante, que o levanta numa curva bastante acentuada até aos 

limites de proa e de ré, produzindo o perfil característico em crescente, que dá à 

embarcação o seu nome. 
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Ilustração 4 - Praia do Sol, Costa da Caparica, José Nunes da Silva. (Granadeiro, 2014). 

 
Cada Meia-Lua era manobrado por uma companha ou associação de pescadores, 

numa forma particular de arrasto com rede de cerco. 

 

 
Ilustração 5 - Costa da Caparica, aguarela de Carlos Pinto Ramos. (Granadeiro, 2014). 
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Ilustração 6 - Barco varado, aguarela de Carlos Pinto Ramos. (Granadeiro, 2014). 

 

Estas grandes embarcações eram construídas, originariamente, com quatro bancadas 

para os remadores. Posteriormente, mais pequenas e em menor número, mediam 

8,50 x 2,40 metros aproximadamente, construídas com três bancadas. 

 
Ilustração 7 - Costa da Caparica, saída para o mar, Lif. (Granadeiro, 2014). 

A parte de ré do casco era deixada aberta para permitir espaço no qual era alojada a 

rede, as suas numerosas poitas e flutuadores de cortiça e os cabos de puxar. 
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Ilustração 8 - Costa da Caparica, 1982. (Granadeiro, 2014). 

Nos tempos antigos, alguns Meias-Luas eram aparelhados com vela e leme do tipo 

xarolo, para a pesca no Rio Tejo, pescado esse que era vendido nos mercados da 

margem norte. 

 
Ilustração 9 - Barcos do Tejo tanto de Carga e transporte como de Pesca, João de Souza, 1785. (Granadeiro, 2014). 

Em 1948 existiam 14 Meias-Luas na Caparica, mas o seu número foi descendo, 

podendo em 1970 serem contados pelos dedos de uma mão. 
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Ilustração 10 - Costa da Caparica, Mário Novais, 1946. (Granadeiro, 2014). 

Prevendo o seu rápido desaparecimento, o Museu de Marinha adquiriu em Junho de 

1975 um exemplar que se encontra exposto junto à entrada para o Planetário e onde 

os visitantes podem admirar precisamente as suas formas e toda uma arte que está 

em extinção. (Granadeiro, 2014)  

 
Ilustração 11 - Costa da Caparica, Mário Novais, 1956. (Granadeiro, 2014). 

 

 

http://museu.marinha.pt/pt/Paginas/default.aspx


Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   39 

2.5. COSTA DA CAPARICA: A LENDA 

Quem, em Lisboa ou arredores, não conhece a Costa de Caparica, esse extenso areal 

que nos fins-de-semana e particularmente no Verão acolhe, milhares de pessoas em 

busca de sol e mar! Mas quantas dessas pessoas conhecerão na realidade a história 

que deu o nome ao areal onde estendem os corpos e distendem os espíritos nos 

quentes dias de Verão? Pois tudo começou numa tarde, há longos anos, uma tarde 

calma e branca de calor em que o sol teimava em deixar-se morrer lá para o outro lado 

do mar.  

[…]Nessa tarde, olhando a bola de fogo que inevitavelmente ia mergulhando no mar, 

estava a menina sentada na rocha. Parecia não ter pressa, como quem detém o 

segredo do fluir do tempo fechado na sua mão; mas podia, também, estar apenas à 

espera de alguém. 

Há já um grande bocado que o velho a observava, e ela nem dera por isso. E o velho 

esperou que viesse alguém que não veio. O sol morreu, o dia ficou anil e a menina ali, 

sentada embrulhada na sua capa. O velho perguntou-se pela milésima vez quem seria 

aquela criança e, falando alto, disse: 

- Quem esperas tu, menina? 

- Ninguém! Estou sozinha! 

- Como te chamas? 

- Não sei. Costumam chamar-me Miúda. 

- Olha, Miúda, porque estás sozinha? 

- Também não sei. Estive sempre assim. 

- Donde vens? 

- Venho da estrada. Só conheço os caminhos. Por onde passo dão-me de comer. 

- E essa capa, quem ta deu, Miúda? 

- Tive-a sempre. É a única coisa que tive sempre.  

O velho estava admirado. Como era possível que uma menina tão pequena andasse 

pelo mundo sem eira nem beira, sem saber sequer o seu nome. Teve pena da miúda e 

teve pena de si. Também ele era só. 

- Queres ficar comigo, Miúda ? – perguntou subitamente. 

- Pode ser. E fazemos o quê? 

- Tu vais crescendo e eu envelhecendo. Aceitas? 
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- E moras aqui, ao pé do sol e do mar? 

- Aqui mesmo. Ali, naquela casinha no alto do monte – indicou o velho. 

- Bem, então fico contigo. 

E ficaram juntos, ele a envelhecer, ela a crescer. Viviam com o que havia: o sol, o mar, 

os mariscos das rochas. Ele ensinou-lhe a falar a Deus, esse Deus que todas as 

manhãs aparecia resplandecente ou encoberto e pela tarde adormecia enterrado no 

mar ou na serra. Ela ensinou-lhe a olhar as coisas como se em cada dia fossem outras 

e novas. Mas um dia o velho achou que era tempo de ir-se embora. Pediu à Miúda a 

capa dela porque tinha frio. Ela pôs-lhe a capa sobre o corpo estendido no catre, deu-

lhe mão e deixou-se dormir juntamente com ele. Só que, quando ela acordou, ele não 

respondeu à sua chamada e já não foram juntos cumprimentar o sol. A miúda não 

chorou. Sentiu a falta do seu velho companheiro, mas ela sabia que a sua vida era 

estar só, sabia que só o momento era companheiro. Por isso ela não chorou. Enterrou 

o velho numa sepultura perto da igrejinha da Senhora do Monte e deixou de chamar-se 

Miúda. Escolheu para si o nome de Mulher. Na velha casa do velho passou a viver a 

Mulher, solitária. A sua vida era ainda a mesma vida de antes, com o sol e o mar, a lua 

e as nuvens. O seu alimento, os mariscos. As suas vestes, a velha capa. Todos os dias 

subia ao alto do monte e rezava. Não entrava na igreja porque a sua abóbada era o 

céu, os pilares, as árvores, o altar o mar. Junto do túmulo do seu velho amigo pedia à 

Senhora do Monte que deixasse o mundo sempre belo e cheio de gente que ela 

pudesse olhar e ver. E a Mulher viveu na velha casa do velho companheiro, tantos 

anos que lhe perdeu a conta porque nunca os contou. Era solitária mas não estava só. 

De dentro de si brotava a luz do sol e da lua que bebera todos os dias e todas as noites 

da vida.  

Certo dia, reparou que a gente da zona começava a olhá-la estranhamente, como se 

tivesse medo dela. Não atinava porquê, porque ela nada mais era do que Mulher, velha 

e solitária, a Mulher da capa que afinal todos conheciam desde sempre. E agora ouvia 

baixinho, quando descia à aldeia: Bruxa, bruxa!. 

Entristeceu. Entristeceu porque desconhecia que o desconhecido mete medo às 

pessoas. Porque não sabia que os solitários são estrangeiros, e, como estrangeiros, 

estranhos, e, porque estranhos, mágicos e poderosos. E porque não sabia que de 

dentro de si saía uma luz desconhecida quando no alto do monte erguia os braços ao 

sol ou à lua na sua saudação diária. E as pessoas foram contar ao Rei, que como 

senhor das gentes tem de ser dono das mentes. E o Rei mandou chamar a Mulher: 

- Mulher, dizem que és bruxa! 

- Real Senhor, já sou só uma velha. 

- Dizem que és poderosa, que fazes ouro e malefícios?! 

- Oh, meu Senhor! Sou tão pobre que só tenho esta capa desde que nasci. 

Quedou-se o Rei a pensar. Olhou a Mulher e viu que era verdade. Mandou-a embora 

com vergonha de ter visto o que os outros não tinham visto. O tempo fluiu como 

passam os dias e as noites. O mundo todos os dias foi sendo outro e outro. Só as 
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gentes não mudaram o seu pensar e, por isso, um dia, quando souberam da morte da 

Mulher pelo dobre dos sinos da Senhora do Monte, acorreram à velha morada, cheias 

de curiosidade. Ali estava o corpo da Mulher, agora sim, só estendido no mesmo catre 

que servira ao velho companheiro. Sobre o corpo a velha capa, sobre a capa um papel, 

para o Rei. Nesse papel ela dizia: Meu senhor. Deixo-vos a capa que tenho desde que 

nasci. Encontrei nela todo o ouro que diziam que eu tinha: foi o meu velho companheiro 

que, antes de se ir embora, aí o meteu. Eu nunca o tinha visto e agora que o vi não 

preciso dele. Utilizai-o nesta terra para que todos tirem dele o que mais desejarem. 

Afinal, a minha capa era uma capa rica. Que o meu Deus vos abençoe. 

Calaram-se as gentes, porque há momentos em que só o silêncio é dono das 

vontades.  

Talvez, quem sabe, se tenha calado o mar, por um momento, ou tenha marulhado, pela 

Mulher, uma oração ao Sol. Foi assim que esse areal, hoje pejado de corpos nos 

Verões do tempo, tomou o nome de Caparica, em memória de uma Mulher que ali 

apareceu um dia, quando era Miúda, vinda dos caminhos da terra, coberta por uma 

capa já velha. (Portugal, 2014)  

Não é possível confirmar a veracidade desta história. Trata-se de um conto, de uma 

lenda que o povo local conta e que, à distância do tempo, se perdeu a sua origem e a 

sua realidade. 

Contudo é notória nesta narração a relação entre a solidão e o mar, entre a vida pobre 

e a actividade de pescador, com a atmosfera sempre presente de uma terra onde o 

Mar e o Sol são o ouro e a beleza.  

Julgamos igualmente possível fazer a leitura de que esta povoação, não sendo 

originários daquela região, tem efectivamente origens bem diferentes.  

Na pesquisa efectuada sobre esta lenda quase todos contam-na da mesma maneira 

devendo-se referir que as nuances maiores se encontram no diálogo entre o Rei e a 

Miúda. Mas o contexto geral é igual. 

Realce-se igualmente que esta lenda tem um simbolismo muito forte nestas gentes. 

Pudemos constatar, junto da maior parte das pessoas com quem se falou, a adoração 

e paixão na forma como a contam, associando-a sempre a um povo que, na sua 

história de luta, sacrifícios e até mesmo sofrimento, ganhou uma identidade própria e 

um enorme orgulho pela Terra que povoam.  
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3. COSTA DA CAPARICA: OS DADOS IGNORADOS E QUE LEVARAM UMA 

REGIÃO AO CAOS 

3.1. AS ACESSIBILIDADES 

Não é possível perceber a situação actual urbana da Costa da Caparica sem se fazer 

uma análise do território a nível evolutivo da população, das dinâmicas territoriais e 

das respostas que o Município de Almada deu a esse crescendo fluxo populacional 

proveniente essencialmente da Área Metropolitana de Lisboa, que é notório ao 

analisarmos a progressão de tráfego na Ponte 25 de Abril (Ilustração 12) bem como a 

estrutura de acessibilidades entre as duas margens do Rio Tejo que praticamente se 

esgota na margem sul na área territorial da própria cidade de Almada (Ilustração 13). 

 

 
 

Ilustração 12 - Evolução do tráfego médio diário na Ponte 25 de Abril, Almada, 2011c. 
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Ilustração 13 - Rede geral de transportes colectivos de Almada e principais ligações Norte/Sul, Almada, 2011c. 

 
É possível constatar algumas situações interessantes tais como, as entidades 

responsáveis não foram capazes de dar resposta em termos de transportes públicos  

ao movimento crescente de pessoas a esta região, procurando resolver este crescente 

problema aumentando as carreiras de autocarros (Ilustração 14).  

O Metro Sul do Tejo que, no seu projecto inicial até chegou a considerar a sua 

chegada até às Terras da Costa, ficou-se pelo Monte da Caparica, e isto porque 

naquela Freguesia existe uma grande comunidade estudantil (Ilustração 15).  
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Ilustração 14 - Serviços diários das carreiras de autocarros, Almada, 2011c. 
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Ilustração 15 - Ferrovia ligeira (MST) - proposta no PROT-AML, Almada, 2011c. 

 
Naturalmente que não havendo respostas capazes a esta situação, o desincentivo ao 

uso automóvel é diminuto sendo este, para todos os efeitos, talvez o elemento 

principal usado pelas populações da região para se deslocar até aquelas praias 

(Ilustração 16).  

Aliás, se juntarmos a leitura da Ilustração 12 com a Ilustração 16 podemos, de alguma 

forma, concluir que o aumento de tráfego na Ponte 25 de Abril que se verificou nos 

últimos vinte anos, não é associado unicamente à expansão territorial da cidade de 

Almada, havendo claramente um crescendo de tráfego em direcção à Costa da 

Caparica não só pelo período sazonal do Verão como igualmente pelo aumento da 

população residente local. 
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Ilustração 16 - Tráfego automóvel em 2008, Almada, 2011c. 

 

 
É importante referir precisamente que esta região é alvo de um processo que lhe 

chamaríamos de migração sazonal, já que praticamente o período de maior 

esgotamento de trafego verifica-se nos meses de Julho e Agosto.  
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A projecção de vias alternativas tal como a ER377-2 poderá ser um elemento que 

redefinirá toda a situação urbana da Costa da Caparica já que desviará muitos transi- 

undos que normalmente atravessam aquela cidade para se deslocarem mais para Sul, 

para frequentar as praias da Fonte da Telha (Ilustração 17).  

 
Isso levantará a seu tempo algumas 

questões tais como as condições 

locais de recepção a um número de 

visitantes que certamente, após a 

construção desta estrada regional, irá 

aumentar consideravelmente.  

É de salientar que as infra-estruturas 

da Fonte da Telha são neste momento 

muito limitadas na sua capacidade de 

resposta, não havendo não só apoios 

de praia qualificados como não existe 

actualmente qualquer parque de 

estacionamento minimamente capaz e 

estruturado para receber o crescendo 

de pessoas que a ER377-2 certamente 

trará aquela localidade. 

 
 
 
 
 
 

3.2. COSTA DA CAPARICA: OCUPAÇÃO DO SOLO 

Será igualmente importante analisar o tipo de ocupação do solo. É possível 

constatarmos que, ainda que os solos daquela região tenham um elevado valor 

ecológico essencialmente devido à Arriba Fóssil, também é claro que os terrenos não 

são de elevada aptidão agrícola o que eleva consideravelmente a dificuldade que o 

povo desta região teve para conseguir conjugar o trabalho da faina com o da 

agricultura  (Ilustração 18 e 19). Hoje em dia e comparando com as mesmas terras de 

 
Ilustração 17 - Infra-estruturas rodoviárias previstas: subconcessão do 

Baixo Tejo,  Almada, 2011c. 
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à sessenta anos a traz, a agricultura é uma actividade muito pontual, indicando um 

progressivo abandono desta mesma actividade.  

 

 
Ilustração 18 - Solos de valor ecológico, Almada, 2011c. 

 
Ilustração 19 - Capacidade de uso do solo, Almada, 2011c. 

 
Também é de realçar que o principio de utilização do solo para construção na Costa 

da Caparica é totalmente diferente do usado nas freguesias adjacentes verificando-se 

que na Costa da Caparica o uso para efeitos de edificação é duma maior aproximação 

aos limites costeiros enquanto que nas freguesias adjacentes nomeadamente a de    

S. João o edificado toma um caracter urbano completamente oposto afastando-se da 

costa para se aproximar consideravelmente à Arriba Fóssil (Ilustração 20). 
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Ilustração 20 - Ocupação do solo - perfis, Almada, 2011c. 

 
Também é importante analisar que mesmo no edificado a região da Costa da Caparica 

destoa de toda a sua envolvente podendo-se verificar que o índice de utilização do 

solo para este efeito é claramente maior que os terrenos adjacentes bem como a 



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   50 

construção em altura toma um caracter mais prenunciado, comparável só mesmo à 

cidade de Almada (Ilustração 21 e 22). 

 

 
Ilustração 21 - Índice de utilização, Almada, 2011c. 

 
Ilustração 22- Média de número de pisos, Almada, 2011c. 

 
No gráfico que se segue (Ilustração 23) podemos verificar que mesmo num período 

temporal recente (1997-2009) os processos de loteamento feitos na região 

aumentaram nomeadamente os que são de caracter de reconversão e os que nem se 

quer têm alvará.  

Este último factor poderá indiciar que a construção de génese ilegal continua a 

crescer. Aliás, na Ilustração 24 é possível ter uma perspectiva dos terrenos 

classificados como terrenos de génese ilegal, configurando Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal. 
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Ilustração 23 - Alvarás de loteamento, alvarás de loteamento de reconversão emitidos e pedidos de alvarás de loteamento sem 
deferimento entre 1997 e 2009, Almada, 2011c. 

 
 

 

Ilustração 24 - Carta das áreas urbanas passíveis 
de serem classificadas com AUGI - Área Urbana de 
Génese Ilegal - elaborada em 1995, Almada, 2011c. 

 

 

Ilustração 25 - Evolução da mancha urbana entre 1976 e 2005, Almada, 2011c. 

 
Na Ilustração 25 é possível perceber que em 1976 a Costa da Caparica já era uma 

área urbana praticamente consolidada verificando-se uma expansão territorial para 

terrenos adjacentes (1989) talvez por quase de um esgotamento do solo em termos 

construtivos. 
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Na Ilustração 26 é perceptível o período de maior expansão territorial em termos de 

construção (1961-1980) verificando-se que grande parte dessa construção não é de 

caracter de uso permanente mas sim de 2ª habitação. 

 

 
Ilustração 26 - Edifícios segundo a época de construção no Concelho de Almada, Almada, 2011b. 

 
Na Ilustração 27 é possível comparar a progressão temporal da mancha urbana e a 

mancha urbana de génese ilegal em 1989 e verificar que grande parte dessa 

expansão no território foi feita por construção ilegal. 
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Ilustração 27 - Mancha urbana entre 1974 e 1989 e localização das manchas urbanas de génese ilegal até 1989, Almada, 2011c. 

 

3.3. COSTA DA CAPARICA: TERRITÓRIO DESPIDO DE CULTURA 

É evidente na Ilustração 28 que este espaço urbano está despido de qualquer 

preocupação de âmbito cultural estando praticamente resumida ao Convento dos 

Capuchos, espaço cultural que nem se encontra integrada de forma directa na zona 

urbana da Costa da Caparica (Ilustração 29) e que, a maior parte do ano a sua 

actividade publica restringe-se a ter os seus jardins abertos ao publico, sendo possível  

visitas ao interior do próprio Convento mas duma forma muito condicionada.  

No entanto e em contraponto verifica-se um crescendo de visitantes de caracter 

cultural (Ilustração 30) o que indicia que este aspecto é valorizado pela sociedade e 

valorizável pelas entidades competentes justificando-se no nosso ponto de vista um 

investimento maior em equipamentos e infra-estruturas desta natureza nomeadamente 

um Museu de Artes Piscatórias. 
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Ilustração 28 - Mapa de equipamentos do Conselho de Almada, Almada, 2011b. 

 
Ilustração 29 - Áreas de influência dos parques urbanos, Almada, 2011b. 
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Ilustração 30 - Procura (Nº de Visitantes/Utilizadores) dos equipamentos culturais Municipais, Almada, 2011b. 

3.4. COSTA DA CAPARICA: TERRITÓRIO DE TURISMO 

É notório na Ilustração 31 que o potencial turístico da região é reconhecido e que a 

Câmara Municipal de Almada está sensível a esta questão. No entanto programas 

como o CostaPolis que previam a requalificação do espaço urbano com uma forte 

componente vocacionada para o turismo, nomeadamente na requalificação da área 

costeira, não cumpriu de todo com os objectivos propostos pondo em causa a 

viabilidade económica do projecto vs qualidade das infra-estruturas criadas. Este 

ponto será abordado de forma mais detalhada no Capitulo 7. 

 
Ilustração 31 - Planta do turismo e do lazer e planta de projectos estratégicos/produtos turísticos, Almada, 2011a. 
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4. O MODERNISMO EM PORTUGAL E A EXPANSÃO DA ÁREA 

METROPOLITANA DE LISBOA SEGUNDO A VISÃO UTÓPICA DE CASSIANO 

BRANCO 

4.1. OS PLANOS URBANOS NO PERÍODO DO ESTADO-NOVO 

Na abordagem que neste capítulo se fará à proposta urbana de Cassiano Branco para 

a Costa da Caparica, realizada em 1930, é importante referir, antes de mais, que este 

plano foi o primeiro plano urbano realizado para aquele território, numa perspectiva de 

reorganizar a margem sul, devido à clara expansão da Área Metropolitana de Lisboa, 

aproveitando a grande extensão de praias no território da Costa e a tendência 

crescente da população de Lisboa de as frequentar, tendo até então a Costa da 

Caparica crescido à custa de uma falta de planeamento urbano, de um documento 

estratégico que de alguma forma regulasse o crescimento espontâneo e desordenado 

de uma população cada vez maior. Refira-se no entanto que em 1930 a Costa da 

Caparica ainda era uma povoação relativamente pequena, já consolidada e em 

crescimento tendo-se verificado uma maior explosão demográfica a partir dos anos 60 

do Séc. XX. 

Não tendo o plano de Cassiano Branco sido concretizado essencialmente por falta de 

financiamento, não impediu que a preocupação por este território se mantivesse, ainda 

que de uma forma essencialmente particular e não colectiva já que o Estado-Novo6 

não estava de forma alguma sensível a questões urbanas desta escala, verificando-se 

anos mais tarde o aparecimento de um segundo plano urbano, do Arq.º Faria da Costa 

em 1947 (Ilustração 32). Refira-se que este último foi efectivamente mais desenvolvido 

no seu conteúdo programático, chegando mesmo a ser estudada a sua viabilidade 

associada à construção da ponte sobre o rio Tejo. Contudo é preciso contextualizar e 

consequentemente diferenciar os dois planos, ainda que em termos temporais 

estejamos a falar de dois planos desfasados um do outro em pouco mais de quinze 

anos. 

                                            
6
 Estado-Novo: Também designado por alguns historiadores de Segunda República Portuguesa, é o 

nome do regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou em Portugal durante 
quarenta e um anos sem interrupção, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu derrube 
pela Revolução de 25 de Abril de 1974. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autocracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corporativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Cravos
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Enquanto que o plano de Faria da Costa, cumpria claramente com as exigências 

imposta pelo Estado-Novo, já o plano urbano de Cassiano Branco era um plano 

futurista e utópico, isto no que diz respeito aos modelos arquitectónicos7, 

 
Ilustração 32 - Plano Urbano para a Costa da Caparica proposto pelo Arq.º Faria da Costa; Faria da Costa, 1947. (Granadeiro, 2014). 

 

                                            
7
 O Arq.º Faria da Costa, projecta em 1938 o plano urbano da Praça do Areeiro, ficando o projecto dos 

edifícios a cargo do Arq.º Cristino da Silva, definindo algumas das linhas orientadoras daquele que vai ser 
o modelo arquitectónico do regime: recurso ao historicismo em elementos clássicos como o primeiro 
andar nobre (com varanda e tratamento específico das janelas e portas exteriores), arcadas no piso térreo 
com sugestão de rusticada, uso de pilastras, entablamento no topo, simetria, vãos emoldurados num 
conjunto monumental que estiliza a arquitectura dos Sécs. XVII e XVIII e acrescenta-lhe elementos da 
arquitectura dita de tipicamente portuguesa com o uso da telha ou de chaminés transferidas das casas 
rurais de Portugal. É modernamente construído em betão mas o material não se vê, não é admitido, não é 
assumido como estética: há um retrocesso de todo o percurso feito nos vinte anos anteriores, retorna-se à 
ornamentação. É esta miscelânea de elementos que muito vai definir a arquitectura, mais tarde chamada 
de Português Suave, que começa a partir da Praça do Areeiro em 1938 e que acaba dez anos mais tarde 
no I Congresso Nacional de Arquitectura. A arquitectura de modelo salazarista é uma arquitectura que 
usa o betão armado, faz recurso das suas possibilidades e é uma arquitectura de qualidade construtiva 
mas a verdade é que faz uma negação dos códigos estéticos do modernismo e da nova estética do betão. 
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consagrando uma área de intervenção claramente maior, atingindo mesmo uma 

escala fora do comum para a época, abordando a questão urbana de uma forma 

desviante das normativas do Estado-Novo entrando até mesmo, em alguns aspectos, 

em confrontação. 

Aliás diga-se mesmo que só a partir de meados da década de 30 do Séc. XX é que se 

começou a desenvolver em Portugal alguns planos urbanos, sendo até então as 

intervenções e estudos feitos à escala do lote ou quarteirão.  

Refira-se a Praça do Areeiro (Ilustração 33), projectada pelo Arq.º Faria da Costa 

como um marco referencial da Arquitectura do Estado-Novo, das suas regras 

criadoras do Português Suave, de uma forma própria de planear urbanisticamente. 

 

 
Ilustração 33 - Praça do Areeiro (Praça Francisco Sá Carneiro), 1945. (Estúdio Horácio Novais, s.d.). 

 
No entanto o Arq.º Cassiano Branco, sendo em muitos aspectos um arquitecto 

visionário, prevendo o caos e alguma desordem no desenvolvimento do território, criou 

nesta proposta, uma organização territorial limitada nas suas fronteiras desde a Costa 

à Fonte da Telha. 
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Revele-se ainda que pouca informação existe sobre este projecto de Cassiano Branco, 

mesmo no próprio espólio do arquitecto, que é hoje propriedade da Câmara Municipal 

de Lisboa, tornando-o assim talvez um pouco mais utópico, demonstrando que a sua 

concepção morreu provavelmente à nascença, não tendo tido oportunidade de apurar, 

criando neste documento o enorme desafio de precisamente evitar utopismos ou outro 

qualquer tipo de abordagem, desfasados da realidade actual e da realidade que é a 

própria proposta de Cassiano Branco. 

Relevante será igualmente dizer, que não se sabendo efectivamente os limites 

territoriais deste plano, nem havendo textos que os definam podemos fazer o exercício 

de o localizar, quase na sua totalidade, a sul da Rua dos Pescadores, uma vez que a 

norte a área urbana da Costa da Caparica já estava relativamente consolidada. 

Mas claramente é importante intendermos que o facto de se ter ignorado a proposta 

urbana de Cassiano Branco para esta região foi um erro que se generalizou ao longo 

de décadas resultando numa grave degradação da qualidade do tecido urbano local, 

devido ao crescimento demasiado espontâneo e descontrolado que ali se deu 

principalmente a partir das décadas de 50/60 do Séc. XX.  

A aproximação da construção à área costeira limitou a forma de ver a possibilidade e 

potencialidades locais de crescimento urbano, resultando em aglomerados 

habitacionais próximos da praia, por vezes até de uma forma potencialmente perigosa.  
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Ilustração 34 - Costa da Caparica, 1930/1932. (Granadeiro, 2014). 

 

 
Ilustração 35 - A mesma imagem anterior mas tirada em 2007. Aqui é claramente possível ver a expansão da área consolidada da 
Costa da Caparica em direcção ao mar, 2007 (P, 2012). 

 
Por estas razões talvez o plano de Cassiano Branco fosse utópico para a época mas 

também será verdade afirmar que seria em muitos aspectos um plano actual, realista 

caso tivesse sido implementado, atribuído um rumo bem diferente àquela região. 
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É importante chamar a atenção que os projectos utópicos de Cassiano Branco não se 

resumem ao Plano da Costa da Caparica, devendo-se realçar também o da Cidade do 

Cinema Português, ambos documentados por uma única perspectiva, ambos 

demonstrando um pensamento muito pouco em sintonia com a realidade da época, 

ambos igualmente datados de 1930, mas bastante diversos na sua dimensão, 

aparência e concepção. Não podemos contudo de salientar que estes utopismos 

derivam essencialmente à situação politica e económica que se viviam em Portugal 

naquela época já que, na Europa, este tipo de abordagem urbana já tinha sido feita 

não só em projecto mas igualmente concretizada no terreno por outros arquitectos 

como Tony Garnier. Abordaremos este assunto de forma mais detalhada no capítulo 5.  

O Plano da Costa da Caparica de Cassiano Branco representa uma clara tentativa no 

tratamento dos espaços amplos e abertos, que reflectem igualmente uma clara 

apetência para a organização de grandes espaços exteriores, que só teve esporádica 

continuidade no Plano da Cidade de Cascais. Para além dos problemas de ordem 

promocional inerentes não só ao desinteresse por este tipo de abordagem urbana 

como mesmo por questões de poder económico praticamente inexistentes e difíceis de 

levar à prática na época, numa perspectiva de criar um pólo alternativo ao Estoril, é de 

salientar não só a escala de intervenção, mas igualmente a perspectiva e leitura de 

totalidade que este postal oferece ao conjunto, apontando para uma nova cidade, ou 

muito provavelmente uma extensão de Lisboa abordando um conceito de cidade das 

duas margens, valorizando o turismo e o lazer, com certas afinidades com o glamour  

 
Ilustração 36 - O Plano Urbano de Cassiano Branco para a Costa da Caparica, Branco, 1930. 
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de Miami, em que os canais fluviais indispensáveis para drenar a zona seriam áreas 

de lazer, recreio e desportos de água como natação e vela. 

É, no entanto, claro que este Plano para a Costa da Caparica foi elaborado numa 

época em que a experiência profissional como arquitecto de Cassiano era muito 

restrita (ver cronologia de Cassiano Branco), o que está patente nas tipologias e 

formas adoptadas, que revelam um certo esquematismo ainda que bem enquadrado 

com as soluções adoptadas na época como resposta à cidade industrial, com 

qualidade suficiente para ilustrar a solução urbanística proposta. 

É, alias, interessante comparar esta visão territorial de Cassiano Branco com o que é 

hoje a Costa da Caparica, produto de uma gestão urbanística desarticulada ou até 

mesmo ausente (sem qualquer modelo ou objectivo de ocupação do território 

definidos) que a sociedade consentiu nestes últimos oitenta anos, onde a dispersão 

dos vários sectores de actividades, o seu casual amontoado nas zonas de maior 

centralidade e a ausência de qualquer decisão sobre escalas de intervenção 

converteram uma zona de dunas e mar virgem num local onde só o mar e a areia, 

enquadrados por sinistros pontões, constituem uma atracção positiva. E designamos 

por sinistros pontões porque até estes elementos foram de alguma forma mal 

aproveitados nas suas características únicas, como elementos que se misturam no 

mar fazendo quase parte deles. 

Note-se ainda que o mesmo espirito, que podemos definir como tendo um claro 

caracter de influência da Art Deco8, que determinou a proposta de Cassiano Branco 

para uma cidade de lazer a uma grande escala e devidamente ordenada, esteve 

presente, embora a uma escala bem mais modesta, nas intervenções de vários 

arquitectos para a edificação de avenidas, casinos, hotéis e moradias balneares em 

diversos pontos da costa portuguesa nessa época. Podemos dar como exemplos, para 

além da singularidade do Estoril, Espinho e Figueira da Foz, Armação de Pêra, Monte 

Gordo e o pequeno Hotel da Praia do Sol, situado na Rua dos Pescadores, na Costa 

da Caparica, tendo sido este o primeiro hotel da Costa da Caparica e igualmente o 

primeiro Hotel a sul do Tejo, construído em 1934 por Manuel Agro Ferreira. 

                                            
8
 Art Deco: estilo que surgiu na década de 1920 ganhando força nos anos 30 na Europa e na América do 

Norte e do Sul e que abrangeu a moda, a arquitectura, as artes plásticas, o design gráfico, a tipografia e o 
design industrial. O estilo deve o seu nome à Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais 
modernas (em francês: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes), realizada 
em Paris, em 1925. Essencialmente era um estilo decorativo que combinava luxo, e ornamentação formal, 
e que apresentava cores discretas, traços sintéticos, formas estilizadas ou geométricas. 
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Relembramos que no mesmo ano de 1930 Cassiano Branco propôs dois conjuntos 

urbanos com um certo caracter utópico, dada a pequena e controlada dimensão do 

investimento imobiliário da época: a Cidade do Filme Português, em Cascais, e um 

plano de Cidade Balnear de grande escala para as praias da Costa da Caparica. 

Ambos os estudos representam uma abordagem futurista por introduzir modernidade 

no espaço de uma desejada Grande Lisboa, com edifícios com grandes envidraçados 

para uma sonhada fábrica de sonhos hollywoodesca (como então se dizia) na baía 

dos pescadores com vários hotéis povoando o grande areal da Caparica. (Lisboa, 

1991) 

4.2. O MODERNISMO NO ESTADO NOVO E O PORTUGUÊS SUAVE 

O período modernista em Portugal caracterizou-se por uma mudança radical do 

desenho dos edifícios. Um conjunto pequeno mas dinâmico de jovens arquitectos, 

através de revistas da especialidade que começavam a surgir um pouco por toda a 

Europa, e de várias viagens pelo estrangeiro, trouxeram novos modelos para Portugal. 

O betão armado e um novo sistema construtivo composto por pilar-viga-laje passavam 

a vigorar no processo construtivo, substituindo o que prevaleceu durante séculos, o 

conjunto coluna-arquitrave, arco-abóbada. A parede perdia assim a sua função 

estrutural passando a ser um plano que se rasga de lado a lado, de alto a baixo, se 

fura e projecta muito para além do plano das fachadas. Um elevado número de 

arquitectos, à margem da sua formação diga-se clássica, começavam a trabalhar com 

bastante destreza este novo estilo. Refira-se uma vez mais que o conhecimento dos 

vários movimentos artísticos que iam surgindo pela Europa fora, era algo que estava 

relativamente acessível ao arquitecto português, ou seja, não era ago condicionado 

pelo menos politicamente.  

E nesta perspectiva de dinamismo de alguns dos dirigentes do Estado Novo de 

precisamente aceitar e dinamizar este novo movimento protagonizado por vários 

arquitectos, que se ergueram as grandes obras públicas do início do regime.  
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Aproximadamente uma dezena de anos após o 28 de Maio de 19269, a Exposição do 

Mundo Português10 tornou-se, de alguma forma, uma armadilha para os arquitectos 

modernistas portugueses. 

A originalidade do programa bem como a forma como os temas foram apresentados, 

colocando, aparentemente, os valores nacionais acima dos do governo, a garantia da 

execução e o dinamismo que os prazos implicavam, mobilizaram os mais jovens e 

vanguardistas arquitectos portugueses. Mas o resultado acabou por os trair: sem que 

haja formalmente indícios de que para isso tenham sido empurrados, quase todos 

juntaram à pujança e pureza de volumes, que o modernismo exaltava, elementos 

convencionalmente conotados com valores populares e históricos. Surge assim um 

modernismo em Portugal condicionado pela exaltação de valores tradicionalistas. 

Por outro lado, as arquitecturas ditas típicas da metrópole e do ultramar, constituíram 

indício do nascente confronto entre os valores tradicionais, conservadores, e os 

valores universais, progressistas, que marcariam o período seguinte. 

Depois da Exposição O Português Suave e o I Congresso o Mundo Português, a 

mesma acabou por claramente dividir os arquitectos portugueses entre os que 

prosseguiam a experiência anteriormente referida, juntando agora nas suas 

construções as esferas armilares e as cordas vindas do manuelino, as volutas, 

pináculos e as fortes guarnições emprestadas pelo joanino, as falsas mansardas 

roubadas ao pombalino, com a bica, os arcos, os cataventos, os alpendres e as 

chaminés que acreditavam ser populares, seguindo uma via tradicionalista que, na 

gíria do tempo, viria a chamar-se Português Suave e os que, por outro lado, 

despertavam para o Movimento Moderno. 

                                            
9 A Revolução de 28 de Maio de 1926, Golpe de 28 de Maio de 1926 ou Movimento do 28 de Maio, 

também conhecido pelos seu herdeiros do Estado Novo por Revolução Nacional, foi um pronunciamento 
militar de cariz nacionalista e antiparlamentar que pôs termo à Primeira República Portuguesa, levando à 
implantação da Ditadura Militar, depois auto- denominada Ditadura Nacional e por fim transformada, após 
a aprovação da Constituição de 1933, em Estado Novo, regime que se manteve no poder em Portugal até 
à Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974. A revolução começou em Braga, comandada pelo 
general Gomes da Costa, sendo seguida de imediato em outras cidades como Porto, Lisboa, Évora, 
Coimbra e Santarém. Consumado o triunfo do movimento, a 6 de Junho de 1926, na Avenida da 
Liberdade, em Lisboa, Gomes da Costa desfila à frente de 13 mil homens, sendo aclamado pelo povo da 
capital. 
10 A Exposição do Mundo Português, que se realizou de 23 de Junho a 2 de Dezembro de 1940, foi um 

evento realizado em Lisboa durante o regime do Estado Novo. Com o propósito de comemorar 
simultaneamente as datas da Fundação do Estado Português (1140) e da Restauração da Independência 
(1640), constituiu-se na maior de seu género realizada no país até à data. Para a época foi uma 

grandiosa obra só comparável, com as devidas proporções, com a Exposição Universal de Lisboa de 
1998. 
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Aos arquitectos que seguiram o caminho do tradicionalismo, aliou-se o gosto oficial até 

mesmo do regime. Os segundos, que acabaram por rejeitar o tradicionalismo como 

forma maior de expressar a inovação artística, identificaram-se com a rebeldia. Esta 

espécie de conflito artístico teve o seu maior confronto ideológico no I Congresso 

Nacional de Arquitectura quando estes últimos conseguiram fazer-se ouvir, resultando 

nas seguintes conclusões: 

Que aos autores dos projectos não seja imposta pelos organismos oficiais qualquer 

subordinação a estilos arquitectónicos 

Que o portuguesismo da obra de arquitectura não continue a impor-se através da 

imitação de elementos do passado, pois a época que atravessamos deve ficar 

caracterizada em relação às outras com a diferenciação que entre elas existe […] 

Que não se consagrem mais aldeias atrasadas e menos higiénicas, permitindo, assim, 

que se confunda estagnação e primitivismo com tradição […] 

Que os arquitectos portugueses repudiem toda e qualquer insinuação de que a sua 

obra – quando se exprime de maneira diferente da considerada como portuguesa – 

representa alheiamente de uma personalidade profissional e, o que é pior ainda, da sua 

nacionalidade. (Lisboa, 1991, p. 48) 

O conflito Moderno vs Tradicional foi encarnado em quatro arquitectos cuja atitude 

lhes pode conferir o estatuto de personagem-chave, tomando cada um deles posturas, 

ideológicas e caminhos bem diferentes relativamente ao futuro do modernismo em 

Portugal. 

Raul Lino. Ideológico da facção tradicionalista. A passagem pelo modernismo foi 

essencialmente através do desenho de mobiliário e das artes gráficas. Na arquitectura, 

foi o mais exímio projectista de casas portuguesas, tema ao qual dedicou grande parte 

da bibliografia que assina. Não foi totalmente indiferente ao Movimento Moderno; pelo 

contrário, nos cargos públicos que ocupou, alimentou por vezes a acção censória do 

governo perante aquela corrente do pensamento. 

Cristino da Silva. Terá sido a principal figura (pelo menos numa fase inicial) do 

movimento modernista mas, sem um sólido suporte cultural, as suas convicções não 

resistiram às pressões da encomenda pública e do estilo que sugeriam, acabando por 

vir a colocar-se próximo da situação de arquitecto do regime. Contudo, quem com ele 

conviveu ter-se-á apercebido de uma certa nostalgia em relação ao primeiro período 

da sua vida profissional, expressa no encorajamento que, na Escola, faria em relação 

ao projectar moderno. 
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Keil do Amaral. Personagem-referência para as jovens gerações desse período. 

Divulgador dos problemas da arquitectura, tarefa que lhe foi facilitada por uma 

extraordinária capacidade de comunicação, tentou conciliar na sua obra e nos seus 

escritos os princípios da arquitectura moderna com os valores regionais do sitio onde 

se insere. 

Fê-lo descendo ao fundo do problema, de forma sistemática e científica, ao propor e 

dinamizar o Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, que definitivamente revelou 

a inexistência de um estilo nacional ou mesmo de um estilo provincial, e desmontou a 

farsa de projecto-tipo-região ao arrepio das esperanças do governo que, ao subsidiar o 

trabalho, julgava poder defini-los. 

Pelo contrário, demonstrou o papel do espirito do lugar e a sábia capacidade que as 

populações tinham de o interpretar caso a caso, superando as bases materiais do seu 

quotidiano. 

Cassiano Branco. Ao que consta, passou praticamente ao lado dos aspectos 

doutrinários da controvérsia modernismo-tradicionalismo, praticando, 

simultaneamente, aquilo que entendia como estilos, ou seja, um conjunto fixo de 

regras do fazer ou do escolher das formas, numa espécie de sequela do eclectismo da 

época em que se havia formado e, sendo homem estudioso de matérias muitas das 

quais sem ligação aparente à sua profissão, não se lhe conhece, contudo, qualquer 

material de estudo ou escritos sobre o assunto, nem mesmo no seu espólio. O 

Portugal dos Pequeninos, que lhe foi encomendado por uma figura carismática do 

Estado Novo, Dr. Bissaya Barreto11 não ultrapassa o valor lúdico que pretendia ter 

perante os seus utentes, para além de ser, junto do público, uma divulgação 

epidérmica da arquitectura portuguesa, popular e erudita, apresentada numa confusa 

miscelânea, de espaços de claro reconhecimento num aparente espaço desarticulado. 

(Lisboa, 1991) 

 
 
 

                                            
11 Fernando Baeta Bissaya Barreto Rosa GCC • GCB (Castanheira de Pera, Castanheira de Pera, 29 de 

Outubro de 1886 — Lisboa, 16 de Setembro de 1974), mais conhecido por Bissaya Barreto, foi um 
professor de Medicina da Universidade de Coimbra e político. Entre outras funções, foi deputado à 
Assembleia Nacional Constituinte (1911), dirigente do Partido Republicano Evolucionista e depois da 
União Liberal Republicana. Após o golpe de Estado de 28 de Maio de 1926 aderiu à União Nacional, de 
que foi um destacado dirigente. 
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4.3. CASSIANO BRANCO E A SUA OBRA (SÍNTESE) 

Para beneficio da cidade de Lisboa, é aqui que se localizam as principais obras de 

Cassiano Branco, incluindo aquela que terá sido resultante do seu mais tranquilo 

projecto, alheado de conflitos e duma consciência e convicção arquitectónica por 

ventura já bem amadurecida, o Hotel Victória, felizmente preservado até aos nossos 

dias, mas que não faz esquecer, no entanto, todos os outros, prédios e moradias, que 

contribuíram para caracterizar e valorizar a paisagem urbana da cidade nas áreas de 

expansão dos anos 30 e 40 (ver Anexo A – Cronologia de Cassiano Branco). 

Neste contexto de paisagem urbana, são raras as propostas de Cassiano Branco que 

ultrapassaram a escala do lote urbano, independentemente da importância do 

edificado, da sua dimensão, da sua localização ou da sua utilização, até porque este 

período da história da arquitectura portuguesa nomeadamente a dos anos 30 e até 

mesmo os anos 40 não era propriamente prospero em estudos urbanos com escala de 

intervenção para além precisamente do lote ou quarteirão. 

Daquelas que são conhecidas, como o Projecto de Reintegração Arquitectónica da 

Praça do Rossio, o Plano Geral de Ordenação da Zona Central de Lisboa 

(Restauradores), o Projecto da Cidade do Filme Português em Cascais, e o Plano de 

Urbanização da Costa da Caparica, ou resultaram de propostas para concurso, ou de 

iniciativas meramente pessoais. Terão sido oportunidades especiais criadas ou 

aproveitadas, quer por concurso público quer por iniciativa própria, para exprimir uma 

profunda vontade de transformação da realidade urbana construída, sem necessidade 

de nelas se integrarem os reais constrangimentos do quotidiano que as caracteriza.  

São propostas voluntaristas e generosas, de um apaixonado pela cidade consciente 

do seu significado e das suas necessidades, como tal, permanente usufruidor e 

participante da actividade cultural, política e lúdica que a capital lhe proporciona. 

Como referido anteriormente, Cassiano Branco não se limitava ao interesse em 

matéria exclusiva da sua actividade profissional, sendo um homem atento e 

preocupado com a situação política e social do seu tempo. A sua atitude crítica 

relativamente ao Estado Novo era conhecida e condicionou a sua vida e como 

arquitecto, ainda que tenha sido capaz de manter um certo distanciamento. 
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Reconhecia o papel social do urbanismo e as suas implicações políticas:  

Sim! A arquitectura e o urbanismo deixaram de ser simbolísticas, e a exaltação de 

feitos praticados por soberanos, guerreiros e santos, e passariam a ter só por missão a 

defesa do Homem, isto é, do cidadão casado e com filhos. (Lisboa, 1991, p. 92)
 

As suas preocupações sociais e a sua permanente crítica à situação política então 

existente eram bem claras quando afirmava: 

Modernamente, nos países civilizados, pensa-se a sério neste magno problema cheio 

de sãos princípios humanitários: construir habitações para todos, sem quaisquer 

condicionalismos. A casa deve ser mais alguma coisa que um simples abrigo: deve ser 

uma instalação digna e perfeita de conforto, higiene, beleza, cujos encargos de 

amortização, renda, sejam compatíveis com as condições económicas dos seus 

moradores. (Lisboa, 1991, p. 92) 

Cassiano Branco assumia assim uma atitude racionalista e modernista, repudiando o 

domínio e princípio das aparências e defendendo a necessidade de responder aos 

problemas reais de uma sociedade em que a lógica e o interesse do cidadão comum 

se sobrepunham à sobrevalorização dos mitos e dos heróis, o que pressupunha novos 

princípios socioeconómicos e políticos baseados na justiça social.  

Esta herança recente resultante da Revolução Industrial e da consequente cidade 

industrial será abordada de forma mais detalhada no Capitulo 5. 

A capacidade criativa de Cassiano Branco era extraordinária, como se pode verificar 

na simplicidade complexa e na riqueza formal da sua obra. 

É possível de alguma forma afirmar que quando um arquitecto possui, 

simultaneamente, um elevado sentido de responsabilidade social, informação e 

preocupações de rigor científico, e uma notável criatividade, estão reunidas as 

condições necessárias para que se exprima uma utopia, por exemplo desenhando 

uma cidade.  

E quando factores económicos e políticos condicionam o apuramento do tema e a 

capacidade de proporcionar a maturação até à fase construtiva essa utopia torna-se 

completamente irreversível. 

A prática do urbanismo é historicamente referenciada ao idealismo. Socialistas 

utópicos, Construtivistas, Modernistas, referenciando-se apenas a partir da cidade 
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industrial, exprimiram-se desta maneira e tentaram utilizar a forma construída e a 

organização do espaço como instrumentos para influenciar a estrutura social. 

A proposta de Cassiano Branco para a Costa da Caparica, embora incompleta, insere-

se nesta linha de pensamento. Aliás, trata-se de um caso de amor entre um arquitecto 

e um sítio. 

Curiosamente, e de acordo com os ensaios críticos sobre a sua obra de arquitectura, 

também nas suas propostas envolvendo a cidade não se encontra uma atitude 

coerente do ponto de vista teórico e dos prossupostos formais. 

Observemos então a proposta de Cassiano Branco ou o postal12 e, a partir dele, 

desenvolvemos algumas reflexões, necessariamente especulativas essencialmente 

porque não existem textos que acompanhem a reflexão sobre o território, que 

pretendem descodificar as motivações, compreender os enquadramentos e comentar 

um desejo de uma nova cidade. 

O postal que representa uma proposta utópica para a Costa da Caparica, que 

seguramente não é somente um simples postal, prefigura uma cidade de lazer, 

particularmente apetrechada com equipamentos desportivos, lúdicos e culturais, que 

também, seguramente, não são imagem de Portugal dos anos 30, como não é 

igualmente representativa das tendências urbanísticas impostas pelo Estado-Novo. 

Efectivamente, só na década seguinte se realizaram em Portugal alguns Planos de 

Urbanização de algumas estâncias de férias do litoral, cujos programas são quase 

exclusivamente a habitação unifamiliar, o hotel, o mercado e a igreja, não tendo 

contudo um caracter tão abrangente no território como o Plano da Costa da Caparica 

de Cassiano Branco. Refira-se uma vez mais que os limites deste plano não são 

claros mas, referenciando a extensão da Arriba Fóssil, quase que podemos afirmar 

que ele se estende desde a Costa da Caparica até à zona da Fonte-da-Telha. 

  

                                            
12

 O termo Postal é aqui usado pelo facto de a Proposta Urbana de Cassiano Branco para a Costa da 

Caparica nunca ter passado de um painel ilustrado que na sua imagem tem claramente esse formalismo 
de postal. 
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São propostas registadas em planta que apresentam uma estrutura viária disciplinada 

e hierarquizada em função de pequenas rotundas ou praças, à qual corresponde 

também uma hierarquização do programa. Prevalece um cenário de Cidade-Jardim13 

muitas vezes associado à intenção de preservação e aproveitamento do património 

vegetal pré-existente. 

Cassiano Branco, na sua proposta de transformação da Costa da Caparica, pressupõe 

grandes investimentos na área do lazer e dos tempos livres, como a oferta de grandes 

espaços urbanos qualificados e profundamente inovadores. Evidentemente, nenhuma 

destas preocupações correspondia nem às capacidades, nem às exigências dos anos 

30. 

 

 
Ilustração 37 - Grande estrutura de lazer (casino) proposta por Cassiano Branco, Branco, 1934a. 

 

                                            
13 A cidade jardim é um modelo de cidade concebido por Ebenezer Howard , no final do Séc. XIX, 

consistindo em uma comunidade autónoma cercada por um cinturão verde num meio- termo entre campo 
e cidade. A ideia era aproveitar as vantagens do campo eliminando as desvantagens da grande cidade, 
mas nem sempre pode ser um sinónimo de eco-cidade. 
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Ilustração 38 - Grande estrutura hoteleira proposta por Cassiano Branco, Branco, 1934b. 

Trata-se evidentemente de um sonho, de uma ideologia ou tratado pessoal com que o 

homem, o arquitecto, poderá contribuir para o progresso, a dignificação e o 

enriquecimento da sociedade de que faz parte, ainda que esse sonho não tenha eco 

na sociedade. 

Como já vimos, atitudes semelhantes na sua essência, mas muito diversas na 

metodologia, processo e enquadramento político, económico e cultural, 

desenvolveram-se noutros países europeus dos quais Cassiano Branco tinha 

conhecimento directo ou indirecto. 

Desde a mítica e distante vanguarda soviética associada ao Construtivismo14 até ao 

movimento GATEPAC15 em Espanha, passando pelas tendências modernistas da 

Europa Central, nomeadamente pela grande escola do modernismo que foi a 

                                            
14 O Construtivismo Russo foi um movimento estético-político iniciado na Rússia a partir de 1919, como 

parte do contexto dos movimentos de vanguarda no país, de forte influência na arquitectura e na arte 
ocidental. Ele negava uma arte pura e procurava abolir a ideia de que a arte é um elemento especial da 
criação humana, separada do mundo cotidiano. A arte, inspirada pelas novas conquistas do novo Estado 
Operário, deveria se inspirar nas novas perspectivas abertas pelas técnicas e materiais modernos 
servindo a objectivos sociais e a construção de um mundo socialista. O termo arte construtivista foi 
introduzida pela primeira vez por Malevich para descrever o trabalho de Rodchenko em 1917. O 
construtivismo como movimento activo durou até 1934, tanto na União Soviética como na República de 
Weimar, as suas proposições inovadoras influenciam fortemente toda a arte moderna. 
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Bahaus16, apresentam-se, e nalguns casos constroem-se, programas que assumem o 

lazer, a cultura do espirito como complemento fundamental do mundo do trabalho, 

tentando quase que conjugar a cidade do trabalho com a do lazer. Talvez tenha sido 

neste mesmo contexto que Cassiano Branco tentou estender os limites da Capital à 

margem sul, precisamente através da cultura do espirito e do lazer. 

Esta vontade de compensar a dureza e a rotina de vida da classe operária, com a 

criação de espaços para o exercício de actividades culturais, lúdicas e desportivas, é 

frequente nos arquitectos e urbanistas contemporâneos de Cassiano Branco, ainda 

que possamos discutir se esta Proposta de Cassiano Branco seria, no seu glamour 

adequada à classe operária. 

Bem como em Barcelona o grupo GATEPAC (J.L.Sert, T.Clavé,A.Bonet e outros), 

ligado aos movimentos progressistas da época, propunha, em colaboração com Le 

Corbusier (1931-1934), A Ciutat del Repòs e Vacances nas praias da baía de 

Llobregat. 

Estas preocupações de valorizar a importância e a centralidade destes equipamentos 

são retomadas por Cassiano Branco quando propõe uma cidade espacializada nestas 

funções. 

Presumindo que Cassiano Branco conhecia esta preocupação urbana, parte de um 

terreno existente, que conhece bem e atribui-lhe uma solução formal. Sim, trata-se 

claramente de uma solução formal onde o conteúdo não é de todo esclarecedor não 

sendo possível, por exemplo, identificar a função de alguns edifícios por ele propostos. 

A proposta para a Costa da Caparica notabiliza-se pela criação de um amplo canal, 

paralelo ao Atlântico, muito provavelmente aproveitando uma linha de água existente 

mas redimensionando-a, que igualmente redimensiona o extenso areal e se destina à 

prática de desportos náuticos, sendo um complemento de praia. O sistema de pontes 

                                                                                                                                
15 GATEPAC (Grupo de Artistas e Técnicos Espanhóis Para a Arquitectura Contemporânea) foi um grupo 

de arquitectos reunidos durante a Segunda República Espanhola. Os membros mais relevantes foram 
Fernando García Mercadal, Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé e Antoni Bonet Castellana. O grupo 
formou-se na década de 1930. 
16 A Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitectura de vanguarda na Alemanha. A 

Bauhaus foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado Modernismo no design e 
na arquitectura, sendo a primeira escola de design do mundo. 
A escola foi fundada por Walter Gropius em 25 de Abril de 1919, a partir da reunião da Escola do Grão- 
Duque para Artes Plásticas . A intenção primária era fazer da Bauhaus uma escola combinada de 
arquitectura, artesanato, e uma academia de artes, e isso acabou sendo a base de muitos conflitos 
internos e externos que se passaram ali. A maior parte dos trabalhos feitos pelos alunos nas aulas- oficina 
foi vendida durante a Segunda Guerra Mundial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Garc%C3%ADa_Mercadal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sert
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Torres_Clav%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoni_Bonet_Castellana&action=edit&redlink=1
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sobre o canal, que ligam a cidade à praia, não só qualificam arquitectonicamente 

aquele eixo de água, como potencializa a sua utilização. Não é possível contudo 

definir se estas pontes teriam também uma componente de protecção à duna primária 

existente. Somos levados a crer que não, até porque as preocupações ambientalistas 

são um aspecto social bem mais recente. No entanto a solução seria bem adequada 

aos tempos actuais e à problemática da destruição crescente da duna primária da 

Costa da Caparica. 

Da proposta desta cidade balnear ressalta ainda a convicção de esse canal como 

elemento também tipo rio-piscina vocacionada para o lazer, e dos três principais 

equipamentos que lhe são marginais: dois hotéis e um casino, bem como o extenso 

campo desportivo que se implanta na base da falésia (talvez um hipódromo). Em 

segundo plano, outros três equipamentos, talvez um deles com a função de cine-

teatro, convergem na definição espacial do que Cassiano Branco entenderia por 

centro de Cidade de Férias. 

O fascínio da cidade aberta e preparada para a circulação automóvel divulgado por Le 

Corbusier, “Uma cidade feita para a rapidez é uma cidade feita para o êxito” (Lisboa, 

1991), está evidentemente presente na proposta de Cassiano Branco, na sua previsão 

de uma rede viária sobredimensionada e inteiramente utilizada, sem rotundas nem 

qualquer tipo de interrupção linear aparente, a que não serão alheias preocupações de 

natureza compositiva. 

Curiosamente, está completamente ausente desta representação a tipologia da 

habitação unifamiliar, que mais tarde será factor dominante na caracterização dos 

planos de algumas estâncias balneares do litoral. 

Da análise da linguagem arquitectónica que documenta o postal, pode constatar-se 

que apenas o primeiro edifício, o mais próximo do observador, evidencia um formulário 

experimentado e identificável (Cristino da Silva e o próprio Cassiano Branco). O 

restante permite especular sobre a utilização doutras tendências experimentais, 

nomeadamente holandesas, italianas e alemãs. (Lisboa, 1991) 

Esses estilos são o resultado do espírito característico da época em que foram criados. 

Nasceram de uma unidade de princípios que se fixaram nas obras de arte. Ora, nos 

nossos dias, o poder inventivo e a produção são tão velozes que posso asseverar que 

o tempo decorrido entre a elaboração de um projecto até ao acabamento da respectiva  
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construção é ultrapassado pelo progresso técnico em todos os domínios. A experiência 

diz-me que se torna difícil, se não impossível, caracterizar o estilo da nossa época de 

rápido progresso, pela razão simples de não termos tempo para o definir e fixar. 

(Lisboa, 1991, p. 96) 

A coerência no modo de projectar de Cassiano Branco assenta, de forma bastante 

consolidada, na prevalência na definição e inovação de fachadas sobre a investigação 

tipológica. Na Caparica, a originalidade da proposta e a vontade de a caracterizar 

arquitectonicamente vai-se diluindo, não só na medida em que nos afastamos do tema 

central – a frente marítima – que representa a fachada urbana, como na ausência de 

outras propostas que, embora secundárias, complementassem o principal desafio. O 

diálogo passa-se entre o canal e a falésia. Refira-se igualmente que as fachadas dos 

edifícios da frente de mar são consideravelmente mais arrojadas que as dos edifícios 

mais afastados da linha costeira o que pode determinar uma hierarquização dos 

valores arquitectónicos por parte de Cassiano Branco. 

Provavelmente, pouco mais de oitenta anos passados sobre o postal, estamos perante 

uma proposta aliciante para algumas situações concretas do litoral português, 

sobretudo numa época em que o investimento turístico é comodamente um dos 

principais vectores da nossa economia. 

É importante realçar que este plano urbano centraliza-se precisamente na área que 

hoje está mais degradada na Costa da Caparica. Trata-se de quase toda a extensão 

de território que se encontra a sul do eixo viário que define o acesso à Costa da 

Caparica. E esta extensão, sendo a mais pobre pelas suas razões históricas, estende-

se praticamente até às terras da Fonte da Telha, promovendo assim uma reabilitação 

urbana numa escala territorial bastante considerável para época.  

Note-se que a consolidação urbana da Costa da Caparica sempre foi mais conseguida 

na sua zona a norte que a sul. Isto muito provavelmente pelas actividades económicas 

praticadas pelas povoações a norte serem relativamente diferente das praticadas a 

sul, isto é, enquanto que a povoação a norte oriunda de Ílhavo pescava e vendia 

grande parte do seu pescado em Lisboa, a povoação a sul vivia muito mais num 

sistema de auto-subsistência pescando e dedicando-se à pecuária para consumo 

próprio, sem qualquer perspectiva de gerar riqueza. O resultado de alguma forma 

ainda hoje é visível na relação urbana que se estabelece entre o norte e o sul da 

Costa da Caparica, podendo ser perceptível uma maior riqueza até mesmo 

arquitectónica a norte que a sul. (Lisboa, 1991; Neves, 2002; Almadalmada, 2014) 



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   75 

4.4. O QUE SE DEVE CRITICAR DESTE PLANO URBANO 

Não sendo possível perceber o que efectivamente é proposto por Cassiano Branco 

para o território entre a frente de mar da Costa da Caparica e a sua Arriba Fóssil, este 

plano carece claramente de elementos tão fundamentais para a consolidação de um 

território como o respeito pela habitação unifamiliar que pura e simplesmente, pelo 

menos de uma forma aparente, não é se quer considerada neste plano. 

Intencional? Talvez mas, na nossa perspectiva, pouco ou mesmo nada viável por 

achar que nenhum território urbano com uma intervenção desta escala poderá 

funcionar sem o estabelecimento de uma comunidade local, até mesmo os que 

necessariamente servirão toda a estrutura turística proposta. 

Aliás, neste plano o erro maior é precisamente repetir-se de alguma forma parte do 

erro criado pelo CostaPolis, criando uma frente marítima com um determinado sentido 

organizativo e funcionando como uma fachada de outra coisa qualquer com uma valor 

residual ou secundário ou pelo menos reduzindo o território que esconda por trás a 

esse valor, embora Cassiano Branco tenha tido a preocupação de definir algum 

território para lá dessa frente de mar. 

Mesmo essa frente alimenta-se de uma imagem profundamente utópica e 

tecnicamente muito pouco viável, tal como a relação, no mesmo espaço, que Cassiano 

Branco propõe entre áreas lúdicas e a marinhagem de barcos de recreio (canal 

aquático proposto). Esta situação em termos de segurança e compatibilidade de 

funções seria uma situação de elevadíssima complexidade de resolução. 

Mas claramente ao criar umas pontes de acesso à praia garante a estas um caracter 

de privacidade que de outra forma seria impossível. 
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5. CASSIANO BRANCO: CIDADE E URBANISMO NO INÍCIO DO SÉC. XX 

Antes de contextualizarmos o plano urbano de Cassiano Branco para a Costa da 

Caparica no seu tempo e no espirito da época imbuído nas preocupações urbanas 

resultantes da Revolução Industrial, faz-se necessário diferenciar Cidade de Urbano. 

De um lado, cidade é o espaço físico, geográfico, concreto, é a materialização do 

urbano; este, por sua vez, é o abstracto, é o processo de migração entre o campo e a 

cidade, revelando o declínio da ruralização e o incremento da urbanização. 

Segundo Jordi Borja17, o Séc. XX é o século das cidades e o Séc. XXI será do urbano. 

Verificando-se no final da primeira década do Séc. XX que a população mundial 

urbana ultrapassa e muito a população rural, Jordi Borja afirma também que as 

cidades constroem não só a organização democrática, mas também a economia 

competitiva actual, que “[…]a cidade é hoje plurimunicipal ou metropolitana, com 

tendência a estruturar funcionalmente um espaço regional descontínuo e 

assimétrico[…]” (Borja, Castels 1996, p. 159). 

Se as cidades crescem no Séc. XX, é necessário o planeamento urbano para 

organizá-las. Esta consciência sobre a cidade nem sempre existiu de forma pacífica na 

sociedade, nem mesmo ideologicamente entre os próprios pensadores da 

cidade,surgindo no inicio do Séc. XX, período onde esta consciência começa a tomar 

forma, linhas de pensamento tão distintas como a culturalista e a 

                                            
17

 Jordi Borja Sebastia ( Barcelona, Espanha, 18 de Junho de 1941) é um geógrafo urbanista espanhol e 

político. É Bacharel em sociologia e ciência política grau em Geografia e Mestre em Planeamento Urbano. 
Lecciona na Universidade Aberta da Catalunha (UOC), onde é chefe do Departamento de Gestão de 
Cidades e Planeamento Urbano da UOC e de 22 de Dezembro de 2012 o presidente do Observatório 
DESC - Direitos Económicos, sociais e culturais - com sede em Barcelona. Aborda a questão da cidade e 
urbanismo com um sentido crítico e construtivo, editando vários textos sobre estas questões desde 1986. 
 
Com base num documento bastante actual resultante de estudos sobre o urbanismo desenvolvidos na 
Europa podemos chegar à conclusão de que existe realmente uma distinção entre Arquitectura e 
Urbanismo quanto aos elementos de estudo, de tomada de decisão e de intervenção: 
“…a composição urbana difere fundamentalmente da arquitectura pelo facto de que a cidade e o edifício 
não têm o mesmo ritmo temporal. Enquanto que a Arquitectura se renova rapidamente o espaço urbano 
em si está mais vocacionado para a longa duração. Por isso os dados que conduzem à tomada de 
decisão arquitectónica ou urbana ao serem diferentes na sua essência implicam saberes diferentes 
capazes de organizar e utilizar esses mesmos dados. Igualmente devemos referir uma outra diferença 
que é fundamental: a escala do projecto urbano engloba o todo, ao passo que a escala arquitectónica 
corresponde ao edifício e eventualmente ao seu redor mais próximo. Desenhar o espaço urbano com as 
ferramentas da arquitectura é produzir um espaço formal desenraizado dos enquadramentos que 
referimos. Esse todo é a sociedade e território no seu conjunto, inscritos num passado (da memória), 
presente (que se vive) e futuro que se perspectiva…” (ULHT, 2003) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona&usg=ALkJrhgIwZ4lmKXNd2SMCStesAnG-V-Jxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%25C3%25B1a&usg=ALkJrhg-0zi2Jwo_SFh7_f4NrohN9BEbbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio&usg=ALkJrhhPuOS4mz5_dsboDW9F6bFIDQyQKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/1941&usg=ALkJrhhisieNf5lSp1C39TKMZk3ruEow9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%25C3%25B3grafo&usg=ALkJrhgCUAlhGHH6nULHpFa1MbK9Ypjn1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanista&usg=ALkJrhjreRDROvdCFnIvX-omEGjXCBw_vA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%25C3%25ADa&usg=ALkJrhhb1CnEXdAOTMvf6sacSxYiBiTrPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%25C3%25ADa&usg=ALkJrhgISTZgS14SzyZ_RNoa9so12DJajQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Abierta_de_Catalu%25C3%25B1a&usg=ALkJrhj5xewx4bxVx2FjkE3KE3h6j2v4Rg
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racionalista/progressista18, como resposta aos problemas e preocupações territoriais 

da cidade industrial.  

É igualmente importante e talvez mesmo imprescindível tentarmos integrar esta 

aparente preocupação territorial de Cassiano Branco com a necessidade já sentida na 

época mas de alguma forma desvalorizada, de dar resposta á crescente 

industrialização das cidades e à desordem por ela causada nos aglomerados urbanos.  

5.1. O URBANISMO: CRIAÇÃO DE UMA DISCIPLINA, UMA NOVA ORDEM DE 

PENSAMENTO 

O urbanismo19 em si foi de alguma forma uma tentativa de dar resposta, através de 

uma lógica e razão estrutural, considerando a natureza sociológica, histórica e cultural 

do local, aos problemas inerentes à industrialização e consequente maquinização da 

cidade. 

Mas as soluções apresentadas sempre foram assentes em modelos ou esquemas de 

referência tipo, que acabaram quase sempre por se confrontarem com a própria 

realidade. Aliás este próprio conceito de urbanismo está carregado de ambiguidades 

até mesmo no que diz respeito á função e tipo de resposta que pretende dar às 

questões levantadas pela industrialização. 

Apesar de esta ciência ter como data de referência da sua criação 1910, segundo 

Gaston Bardet20 (1907-1989), a consciência critica aos problemas que a originaram 

remonta ao Séc. XIX. Diga-se que sobre este aspecto já pensadores da cidade como 

John Ruskin21 (1819-1900), 

                                            
18

 Françoise Choay faz referência, no seu livro intitulado Urbanismo a três tipos de corrente urbanística: o 

Urbanismo Naturalista, o Urbanismo Culturalista e o Urbanismo Progressista 
19

 Segundo o dicionário Larousse, urbanismo é a ciência e teoria da localização humana. 
Alfred Agache, arquitecto que se autodenomina como criador do termo define o urbanismo como uma 
ciência e uma arte, sobretudo uma filosofia social. Entende-se por urbanismo o conjunto de regras 
aplicadas ao melhoramento das edificações, do arruamento, da circulação e do descongestionamento das 
artérias públicas. É a remodelação, a extensão e o embelezamento de uma cidade, levados a efeito, 
mediante um estudo metódico da geografia humana e da topografia urbana sem descurar as soluções 
financeiras. 
20

 Gaston Bardet foi um arquitecto-urbanista francês do Séc. XX, reconhecido pelo seu trabalho teórico, 

didáctico e crítico. Teórico do urbanismo, o seu pensamento crítico foi publicado em livros e artigos de 
revistas. Nesses textos é possível notar a sua preocupação com a análise das cidades de então de forma 
crítica, com o auxílio de outros campos do saber, como geografia, história, filosofia e sociologia, o que 
resulta em uma disciplina que ele enquadrou como uma ciência social. 
21

 John Ruskin foi um escritor, pintor, crítico artístico, professor e pensador inglês. Considerado um dos 

maiores escritores da época vitoriana, Ruskin é conhecido pelas suas diversas facetas de artista, 
cientista, poeta, ambientalista, filósofo, crítico de arte e activista social, tendo mesmo chegado a provocar 
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William Morris22 (1834-1896), Charles Fourier23 (1772-1837), Robert Owen24 (1771-

1858) e até mesmo Ebenezer Howard25 (1850-1928), este último autor da Cidade-

Jardim, reflectiam sobre a consciência critica que se deveria de ter sobre a cidade 

industrial. Aliás a Cidade-Jardim é precisamente uma tentativa de resposta quase que 

subversiva do que era a cidade na época (finais do Séc. XIX). Esta funcionaria como 

uma comunidade autónoma, aproveitando claramente as vantagens do campo 

procurando desvalorizar de alguma forma as desvantagens da grande cidade. 

A este conjunto de pensadores, talvez excluindo Howard que foi sem dúvida alguma 

um pensador muito mais pratico, podemos defini-los como Pré-Urbanistas.  

Ainda que tenham sido essencialmente teóricos na sua abordagem às questões 

problemáticas da cidade, estes não deixaram de ter um papel fundamental na forma 

como a partir do Séc. XX se começou a encarar a nova disciplina humana intitulada 

Urbanismo. (Choay, 1998) 

  

                                                                                                                                
e levar por diante importantíssimas reformas sociais, tais como as pensões de velhice, a nacionalização 
da educação e a organização do trabalho. 
22

 William Morris foi um artista inglês que defendeu e promoveu socialmente o contraditório da 

manufactura industrial barata de artes decorativas e da arquitectura, favorecendo um retorno ao 
artesanato, elevando os artesãos à condição de artistas sendo um dos fundadores da Arts & Crafts. 
23

 Charles Fourier, socialista francês, foi um crítico ferino do economicismo e do capitalismo de sua 

época, e adversário da industrialização e da civilização urbana. Propôs a criação de unidades de 
produção e consumo - as falanges ou falanstérios - baseadas em uma forma de cooperativismo integral e 
auto-suficiente, assim como na livre perseguição do que chamava paixões individuais e seu 
desenvolvimento, o que constituiria um estado que chamava harmonia. 
24

 Robert Owen, reformista social galês, preocupou-se com a qualidade de vida dos seus empregados, 

construindo casas para as famílias dos operários, o primeiro jardim-de-infância e a primeira cooperativa. 
Owen abriu a primeira loja onde as pessoas podiam comprar produtos de qualidade com pouco mais do 
que o custo do produto, e colocou a venda de álcool sob estrita supervisão. Esses princípios tornaram-se 
a base para as lojas cooperativas na Grã-Bretanha, que continuam a operar hoje. 
25

 Ebenezer Howard, pré-urbanista inglês, tornou-se conhecido por sua publicação Cidades-jardins de 

Amanhã (Garden Cities of Tomorrow), de 1898, na qual descreveu uma cidade utópica em que pessoas 
viviam harmonicamente juntas com a natureza. A publicação resultou na fundação do movimento das 
cidades-jardins. As primeiras cidades-jardins foram construídas na terra natal de Howard, no início do 
Séc. XX. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Economicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Falanst%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidades-jardins_de_Amanh%C3%A3&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidades-jardins_de_Amanh%C3%A3&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Utopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_jardim_%28teoria%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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5.2. A CIDADE INDUSTRIAL 

É importante que se faça uma pequena abordagem á cidade industrial. Esta surge 

efectivamente a partir da revolução industrial tendo como factor maior o impacto 

territorial, o crescendo êxodo das populações, que até então se dedicavam às 

actividades económicas relacionadas com o campo, para a cidade à procura de 

melhores condições de vida e de alguma forma, poderem garantir qualidade de vida 

aos seus filhos. 

A título de exemplo diga-se que Londres, entre 1801 e 1891, quase que quintuplicou a 

sua população passando de 864.845 habitantes em 1801 para 4.232,118 em 1891. 

Note-se ainda que no mesmo período cidades inglesas com 1000.000 habitantes eram 

três (em 1801) passando praticamente para trinta no final do Séc. XIX. 

A Grã-Bretanha foi efectivamente o grande palco desse movimento de massas para os 

grandes centros urbanos. 

O resultado deste fluxo populacional é uma cidade que se expande no território mas 

numa forma desarticulada, sem critérios, sem estruturas nem infra-estruturas, sem 

uma rede viária articulada, sem qualquer saneamento básico, obrigando os 

trabalhadores a deslocarem-se pedonalmente durante horas até ao seu local de 

trabalho. 

Recordemos Patrick Suskind no seu romance O Perfume, e a sua descrição tão forte 

de cheiros e odores de uma cidade em plena expansão industrial como a de Paris. 

Até mesmo as relações sociais foram definitivamente alteradas, passando de uma 

sociedade Neighbor para uma sociedade Uneighbor. As relações sociais 

multiplicaram-se, a sua natureza diversificou-se apoiando-se cada vez mais em modos 

de comunicação múltiplos. As relações tornaram-se mais fracas e mais frágeis, 

perdendo-se progressivamente a noção e vivência do conceito de vizinhança, 

destorcendo-o a ponto de hoje em dia, com mais frequência que a desejável, 

remetermos este conceito para uma memória longínqua ou simplesmente herdada. 

Mas note-se que a cidade industrial não é uma questão, nem tão pouco um problema 

britânico. A sua génese expande-se em praticamente toda a Europa levantando uma 

consciência urbana cada vez mais diversificada, não eliminando totalmente as cidades 

preexistentes, ainda que em França tenha sido por vezes levada ao radicalismo com 
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as destruições maciças de Haussmann26 (1809-1891) ou com as renovações bulldozer 

ocorridas mais tarde, entre os anos 50 e os anos 70. 

Françoise Choay no seu livro O Urbanismo escreve: 

[…] o urbanismo não escapa completamente á dimensão do imaginário. Os primeiros 

urbanistas têm um poder reduzido sobre o real: Ora têm de enfrentar condições 

económicas desfavoráveis, ora se chocam com todo o poder de estruturas económicas 

e administrativas herdadas do Séc. XIX. Desde então a sua tarefa polémica e criadora 

afirma-se num movimento utópico.[…] (Choay, 1998, p.18) 

O plano urbano de Cassiano Branco para a Costa da Caparica e a sua inviabilização 

resulta em muito dos constrangimentos sociais e económicos da época que 

obviamente condicionariam, quer se queira quer não, um pensamento livre e 

consciente. 

A cidade industrial em Portugal toma um caracter particular e, após tanta reflexão 

sobre a problemática dessa mesma cidade industrial protagonizada pelos designados 

aqui de Pré-Urbanistas, Cassiano Branco não deixa de ser indiferente á expansão da 

cidade de Lisboa, reflectindo sobre ela em forma de desenho, demostrando uma clara 

preocupação em redefinir um novo critério, um novo caracter ao território. 

Precisamente na perspectiva de requalificar, de atribuir uma qualidade de vida 

humanizada e com valores ambientais, Cassiano Branco propôs uma Costa da 

Caparica virada para o turismo, com grandes espaços públicos verdes, canais fluviais 

para navegação de embarcações de recreio, procurando incrementar uma qualidade 

de vida no território inigualável. 

                                            
26

 Georges-Eugène Haussmann, foi prefeito do antigo departamento do Sena (que incluía os atuais 

departamentos de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne), entre 1853 e 1870. Durante 
aquele período foi responsável pela reforma urbana de Paris, determinada por Napoleão III, promovendo 
melhorias nas manobras militares, assim como na circulação e na higienização da capital francesa. Para 
tal, demoliu inúmeras vias pequenas e estreitas residuais do período medieval, e criou imensos 
boulevards organizadores do espaço urbano, assim como jardins e parques. 
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Ilustração 39 - Cidade Industrial de Tony Garnier, GARNIER, 

1904. (Garnier, 2011). 

 

 

 

 

Ilustração 40 - Proposta Urbana de Cassiano Branco para a Costa 

Caparica, Branco, 1930. 

 
Aliás, no nosso ponto de vista, Cassiano Branco demonstra na sua proposta para a 

Costa da Caparica um profundo conhecimento dos pensamentos pré-urbanísticos e 

das poucas propostas desenhadas pelos pré-urbanistas. São claras as semelhanças 

entre a proposta de Cassiano Branco e a proposta de Tony Garnier (1869-1948) para 

a Cidade Industrial27 ainda que grande parte desta ultima proposta seja substituída, 

por Cassiano Branco, por espaços públicos de grandes dimensões.  

E julgamos que aqui Cassiano Branco revela alguma da tendência progressista dos 

urbanistas da época dos quais fazem parte precisamente Tony Garnier e Le 

Corbusier28 (1887-1965) entre muitos outros. Em 1933 surge a Carta de Atenas29 

tratando-se este documento do grande formulário doutrinário para o urbanismo 

progressista. 

                                            
27 Tony Garnier, arquitecto e urbanista francês, elaborou em 1904 um projecto de cidade para Lyon, 

como trabalho de conclusão de Curso. Esse projecto foi publicado em 1918 com o título A Cidade 
Industrial, prevendo a utilização do betão em grande escala. Além de ser uma proposta ousada, pela 
primeira vez na história alguém fez um projecto utópico detalhado de uma cidade industrial.  
Tony Garnier acreditava que os cálculos e a técnica construtiva com novos tipos de materiais levariam à 
arquitectura verdadeiramente bela. Para ele a arquitectura antiga era um erro, as novas construções 
deveriam ser projectadas para parecem atuais. O plano linear de Garnier separava as zonas: existiria o 
agrupamento racional da indústria, da administração e das residências, além da exclusão dos pátios 
internos e estreitos, criando uma quantidade suficiente de espaços verdes na cidade. Além dessas 
características no planeamento urbano, havia também o uso do novo material, o betão armado, que era a 
potencialidade estética do Séc. XX. 
28

 Le Corbusier foi um arquitecto, urbanista e pintor francês de origem suíça. É considerado uma 

referência da arquitectura moderna, sendo o criador do Modulor.  
O Modulor é uma sequência de medidas que Le Corbusier usou para encontrar harmonia nas suas 
composições arquitectónicas. O Modulor foi publicado em 1950 e depois do grande sucesso, Le Corbusier 
veio a publicar, em 1955, o Modulor 2. 
29

 A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933. 
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Salientamos que a cidade progressista não está ligada às limitações da tradição 

cultural, tendo praticamente como principal objectividade a expressão de uma 

liberdade ou razão ao serviço da eficácia e da estética.  

É possível constatar esta abordagem na proposta de Cassiano Branco. Nesta não é 

contemplada qualquer comunidade local piscatória, nem no que diz respeito à sua 

actividade profissional nem à sua necessária permanência no território através de 

qualquer tipo de habitação. O único aspecto fluvial considerado nesta proposta é de 

factor lúdico, havendo assim um certo ignorar da cultura local.  

E neste sentido talvez poderemos mesmo afirmar que a forma de actuar de Cassiano 

Branco sobre o território da Costa da Caparica seria efectivada, caso tivesse sido 

concretizada, um pouco à semelhança da forma de actuar de Haussmann na reforma 

urbana de Paris, destruindo para construir de novo, já que a população local, que nos 

anos 30 já estava consolidada naquele território, simplesmente desaparece na 

ideologia de Cassiano Branco. 

Françoise Choay30 vai mais longe ao afirmar que, no que diz respeito à eficácia das 

cidades progressistas, esta manifesta-se antes de tudo na importância atribuída à 

questão da saúde e da higiene.  

A obsessão pela higiene polariza-se em torno de noções de sol e de verde, claramente 

aspectos uma vez mais assumidos como referenciais para a proposta de Cassiano 

Branco para a Costa da Caparica. 

Estes objectivos levarão os urbanistas progressistas a fazer o velho espaço fechado 

explodir para desdensificá-lo, para isolar no sol e no verde, edifícios que deixam de 

estar ligados entre si para tornarem-se unidades autónomas. 

A consciência maior é a substituição da rua por avenidas mais largas e a construção 

elevada para substituir a continuidade dos velhos imóveis baixos por um número 

reduzido de unidades verticais. 

                                            
30

 Françoise Choay, nascida em 1925, é historiadora das teorias e formas urbanas e arquitectónicas e 

professora de urbanismo, arte e arquitectura na Université de Paris VIII. Frequentou o curso de filosofia 
antes de se tornar crítica de arte. Nos anos 50 colaborou nas revistas L'Observateur, L'Œil e Art de 
France. Nos anos 60 dirigiu a seção parisiense da Art international. Da década de 1970 até hoje, publicou 
diversos estudos sobre arquitectura e urbanismo. 
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Este processo de análise e de perspectiva do planeamento urbano do território reserva 

para tempos mais recentes o mesmo raciocínio ou pelo menos restícios desse 

conceito de urbanismo de alguma forma desumanizado. Lembramos que já Aldo 

Rossi31 (1931-1997), na sua Autobiografia Cientifica, citava: 

[…]Sempre afirmei que os lugares são mais fortes do que as pessoas, que a cena fixa 

é mais forte do que o acontecimento. Esta é a base teórica não da minha arquitectura 

mas da arquitectura; em suma é uma possibilidade de viver.[…] (Rossi, 2013, p.84) 

Talvez Aldo Rossi abordasse esta questão na perspectiva de que o espaço é mais 

intemporal que as pessoas…Não acreditamos muito neste princípio ideológico; a 

arquitectura é para as pessoas e feita por elas, e sem estas, pura e simplesmente 

deixa de fazer qualquer sentido. Por isso, qualquer projecto só tem força e justificação 

se a função para a qual ele foi feito, ou seja o usufruto seja de que maneira for das 

pessoas, se cumprir. Aliás, o valor que lhes é atribuído muitas vezes perdura no tempo 

devido a algo tão poderoso como a memória que só os homens a têm, nunca o 

objecto. Podemos afirmar mesmo que a forma como hierarquizamos o território relega 

para a memória essa mesma função; a nossa natureza humana liga-nos 

especialmente aos lugares mais antigos e temos frequentemente a percepção de que 

estes apresentam uma maior urbanidade do que aqueles que a sociedade 

actualmente produz. 

Já Le Corbusier afirmava com alguma simplicidade de análise: “Um urbanista não é 

mais do que um arquitecto” (Choay, 1998). Julgamos que esta afirmação não deverá 

ter eco nos tempos presentes pois um urbanista é todo o individuo especializado que 

interfere na complexa tarefa de planear um território em todas as suas vertentes 

sociológicas, ambientais, culturais, arquitectónicas, etc. O urbanismo torna-se assim 

uma disciplina 

Interdisciplinar, onde aí sim, talvez o arquitecto tome um papel de concepcionalista ou 

até mesmo de coordenador. É um facto que algumas destas especialidades nem 

existiam na época o que faz do urbanismo uma complexa disciplina em permanente 

estado de reflexão e actualização. 

                                            
31

 Aldo Rossi foi um arquitecto e teórico italiano. A sua atenção aos tecidos urbanos enquanto factos 

históricos e garante da permanência dos lugares vivenciais do homem, imbuídos de concepções clássicas 
e tradicionalistas da cidade traduziu-se no seu famoso ensaio L'Architettura della Città (a arquitectura da 
cidade, 1966), um dos textos teóricos mais influentes da segunda metade do Séc. XX. 
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Também será importante lembrar a citação de Walter Gropius32 (1883-1969): “O 

objectivo do urbanista deve ser o de criar entre a cidade e o campo um contacto cada 

vez mais estreito” (Choay, 1998), demonstrando claramente uma preocupação 

semelhante à da Cidade-Jardim. 

Surge nesta fase do pensamento urbano uma nova maneira de visionar a cidade, 

verificando-se uma inversão clara dos termos, forma e função. Ao invés de pedaços de 

espaço livres terem um papel de figuras sobre o fundo da cidade construída, o próprio 

espaço torna-se o fundo onde a cidade é construída. Obviamente que com esta nova 

abordagem a estrutura ou esquema proposto por Howard para a Cidade-Jardim é 

completamente abandonado mas a preocupação de elevar os padrões de qualidade 

de vida a um nível de interacção entre o construído e o espaço publico/verde criam 

quase que uma nova Cidade-Jardim, não com a configuração circular como era a 

proposta de Howard mas de uma forma vertical, atravessando a cidade, fazendo parte 

do espaço público. 

Uma vez mais podemos encontrar de uma forma clara estas preocupações em 

Cassiano Branco; a proposta que analisamos aqui toma esse caracter formal do 

espaço livre como plano de fundo onde a cidade se desenvolve, preenchendo partes 

desse espaço livre com áreas verdes não só estreitando claramente a relação 

cidade/campo como verticalizando de alguma forma o conceito de Cidade-Jardim. 

A geometria que ordena o modelo urbanista progressista é muito elementar. Consiste 

essencialmente na deposição de elementos cúbicos ou paralelepipedais segundo 

linhas rectas que se cruzam em ângulos rectos: o ortogonísmo é a regra de ouro que 

determina a relação dos edifícios entre si, dos espaços públicos e das vias de 

comunicação. É notória nesta linha de pensamento a clara tendência de tornar a 

cidade num objecto com preocupações claramente funcionais nos seus diferentes 

sectores. No entanto o pensamento estratégico que a constrói como objecto não 

define em alguns casos um pensamento realmente urbano.  

Pode parecer paradoxal quando se considera propostas, por exemplo de Le Corbusier, 

de cidades para milhões de pessoas. Mas note-se que este em várias situações usou 

                                            
32

 Walter Gropius é considerado um dos principais nomes da arquitectura do Séc. XX, tendo sido 

fundador da Bauhaus, escola que foi um marco no design, arquitectura e arte moderna e director do curso 
de arquitectura da Universidade de Harvard. Gropius iniciou a sua carreira na Alemanha, país natal, mas 
com a ascensão do nazismo na década de 1930, emigrou para os Estados Unidos e lá desenvolveu a 
maior parte de sua obra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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a expressão unidade para as formas edificadas (unidade de habitação, unidade de 

circulação, etc.) o que transparece uma ideia de cidade-objecto construída ou 

projectada a partir não de um princípio de cidade – unidade mas sim de cidade-soma 

de unidades. 

Julgamos que neste sentido Cassiano Branco desvia-se deste raciocínio, criando 

claramente uma proposta de inter-relação formal e espacial entre o edificado e o 

espaço público e vias de circulação, não sendo possível separar os edifícios propostos 

em unidades totalmente autónomas.  

No entanto não é possível separar esta proposta urbana de Cassiano Branco para a 

Costa da Caparica da tendência do urbanismo progressista em hierarquizar os 

edifícios segundo as suas funções. E se pensarmos que estamos a falar claramente 

de um plano urbano assente numa ideologia essencialmente lúdica podemos então 

encontrar essa mesma hierarquização; os edifícios mais próximos da linha costeira 

tomam formas arquitectónicas mais elaboradas e arrojadas (hotéis, casinos, etc,) 

tomando assim um caracter dominante no território relegando para um plano 

secundário edifícios que, não sendo possível identificar a sua função, são formalmente 

de menor interesse. 

É importante salientar que a disciplina Urbanismo é, nesta fase da história, algo 

recente onde o acto experimental ainda é o embrião de quase todo o processo de 

planeamento, movido é certo por fortes convicções por vezes estereotipadas mas com 

muito pouco feedback das suas aplicações práticas, precisamente por ainda não terem 

tido tempo para amadurecer. 

No entanto não deixamos de partilhar da ideia de François Ascher33 da urgência de 

uma nova revolução ou fase de modernização. É necessário promover a 

reflexividade34 da vida social em vez da crença ou tradição.  

Novos paradigmas científicos não representativos da crise da razão moderna são o 

sinal do seu desenvolvimento reflexivo sublinhando a importância do feedback, das 

                                            
33

 François Ascher é um urbanista e sociólogo francês pós-graduado em Economia e doutorado em 

estudos urbanos na área de humanidades. Especializado no estudo dos fenómenos metropolitanos e 
planeamento urbano. 
34

 A reflexividade representa uma possibilidade de reinvenção da modernidade e de suas formas 

industriais. Por meio da radicalização da modernidade, abrem-se caminhos para uma nova modernidade. 
A modernização reflexiva traz a ideia que muitas modernidades são possíveis, em oposição à ideia 
fatalista de que só existe uma forma de modernidade: a da sociedade industrial. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbaniste&usg=ALkJrhipwW7UXf5ApI3eUYvF_xJtBZ4kAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue&usg=ALkJrhjpf7iOphZMK__1DX12kFJHyBRXGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhiZ8D_0PA9jNG7ex7IJCBPNqRLetw
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avaliações sucessivas para agir estrategicamente em contextos cada vez mais 

incertos, onde o conhecimento passa claramente a fazer parte da acção. 

A questão crescente da mobilidade tanto relacionada com a habitação como nas 

questões laborais, levanta hoje em dia sérios problemas de coesão social e cria novas 

formas de segregação social. 

A individualização cada vez maior das escolhas e das possibilidades de escolha 

levanta um paradigma da diferenciação de consumos e de relações económico-

profissionais. 

O paradigma das comunicações, que permite novas abordagens às relações sociais 

tanto de uma forma virtual (através de tecnologias informáticas de comunicação) como 

fisicamente (hoje me dia o transporte é acessível a grande parte da população em 

geral, possibilitando a qualquer individuo estar em pouco mais de 2 horas em qualquer 

grande cidade na Europa), é hoje uma realidade que deve fazer parte da consciência 

social de todos. 

Diríamos que a cidade terá ela também de passar por um processo de adaptação e 

adequação ao homem actual! 

Mas voltando à análise ao plano urbano de Cassiano Branco para a Costa da 

Caparica é importante salientar que a sua proposta, assente em ideais progressistas, 

revela a preocupação em dois aspectos fundamentais: o aumento da população global 

e determinadas necessidades específicas resultantes do progresso técnico. 

E este progresso técnico está naturalmente associado ao potencial aumento da 

qualidade de vida e a necessidade de expandir o território da Área Metropolitana de 

Lisboa, numa perspectiva de oferecer à cidade modos de sociabilização que no inicio 

do Séc. XX não tinha ou seja, grandes espaços de lazer e cultura.  

Diga-se que estas duas grandes preocupações são normativas no processo de criação 

do urbanismo progressista. E uma vez mais neste aspecto podemo-nos deparar com 

uma clara influência de Tony Garnier e da sua realização de cidade industrial, com a 

clara separação de funções, com a exaltação dos espaços verdes que desempenham 

um papel de elementos isoladores. Muitas destas preocupações de Tony Garnier 

foram editadas em 1917 na sua obra Uma Cidade Industrial. Esta obra para além do 
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texto era acompanhado por diversas peças desenhadas. Esta obra trata-se do 

primeiro manifesto de urbanismo progressista, mesmo antes da Carta de Atenas. 

Refira-se no entanto que qualquer plano urbano para uma cidade industrial propunha 

claramente áreas para habitação normalmente relegadas para um plano secundário e, 

aliás muito criticadas pelo termo que na época lhes foi atribuído de células. 

Françoise Choay considerava que este termo de células estava de alguma forma 

relacionado ao processo reprodutivo do ser humano o que, sendo esta a razão da 

existência das cidades, não devia de ser relegado para um plano secundário. 

[…]de facto o individuo, uma vez definido em termos de desenvolvimento físico, de 

funcionamento, de produtividade, de necessidades-tipos universais, que lugar é 

deixado para o campo infinito e indeterminado dos valores a serem criados e dos 

desejos possíveis? Até a unidade última do sistema, o apartamento da família 

(reprodutora), não escapa à limitação; no jargão dos especialistas ele tem o nome 

expressivo de célula. Assim a nova cidade torna-se, a um só tempo, o lugar de 

produção mais eficaz e uma espécie de centro de criação humana, no horizonte do 

qual se projecta, ameaçadora, a imagem analítica do pai castrador dos filhos. O papel é 

conservado (em todo o caso ao nível dos primeiros modelos do urbanismo 

progressista) pelo urbanista, detentor da verdade. “É assim que o rebanho é 

conduzido”, confessa Le Corbusier, para quem aliás o mundo precisa de harmonia e de 

fazer-se guiar por harmonizadores.[…] (Choay, 1998, p.25,26). 

Mas note-se que o plano de Cassiano Branco não propôs aparentemente qualquer 

unidade habitacional o que pode revelar claramente a perspectiva de expansão da 

cidade de Lisboa, concebendo uma cidade de duas margens deixando a parte de 

habitação para a área territorial existente da cidade. 

Não nos podemos esquecer que a cidade de Lisboa, à semelhança dos grandes 

centros urbanos da Europa, sofreu com a industrialização e as duas principais 

consequências dela foram a expansão territorial desordenada e a consequente 

degradação da qualidade de vida. Aliás, o Inquérito Industrial de 188135 chamou a 

atenção para estas questões revelando a miséria das condições de habitação do 

operariado nos principais centro industriais do país, com relevo para Lisboa, Porto, 

Covilhã e Setúbal. 

                                            
35

 O Inquérito Industrial de 1881 é generalizadamente considerado como o primeiro Inquérito em Portugal. 

Apesar das muitas deficiências de que enferma, continua, de facto, a ser um marco na história da 
indústria portuguesa. Trata-se de uma iniciativa de Ernesto Hintze Ribeiro, tendo este sido Procurador-
Geral da Coroa, Ministro das Obras Públicas, das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, tendo assumido 
por três vezes o cargo de Ministro do Conselho (cargo equivalente ao actual Primeiro Ministro). 
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E no que diz respeito a este problema em particular, a questão não se colocava 

apenas à saúde das famílias mas também ao perigo de contaminação, devido à 

propagação de bactérias contagiosas. A tuberculose começava a atingir as várias 

classes sociais. 

Bairros como o da Estefânia, Campo de Ourique, Bairro Camões, construídos no 

princípio do Séc. XX, não eram acessíveis economicamente pela classe trabalhadora 

mais pobre. As camadas mais deficitárias viam-se assim na contingência de terem de 

viver em condições de alojamento deprimentes, albergadas em palácios arruinados ou 

conventos desafectados e a maioria das vezes em pátios insalubres. 

Como resposta a esta situação surge uma nova modalidade de alojamento: os 

edifícios ou conjuntos expressamente construídos para habitação de famílias 

operárias, tomando o nome de vilas. Muito poucas restam actualmente. 

No entanto não nos parece que a proposta urbana para a Costa da Caparica de 

Cassiano Branco tenha como alvo esta classe social, até porque esta proposta 

apresenta um glamour social só acessível a classes sociais de rendimentos mais altos. 

É também de salientar que nos anos 30 dos Séc. XX não havia acesso automóvel à 

margem sul do Rio Tejo o que implicava que esse mesmo acesso à Costa da Caparica 

fosse assegurado por via fluvial, aspecto de factor económico também igualmente não 

acessível a classes mais desfavorecidas. 

Se cruzarmos este raciocínio com a imagem da proposta de Cassiano Branco não é 

difícil de concluir que efectivamente esta proposta é orientada para um nível de vida 

elevado, já que os barcos que surgem na ilustração são essencialmente de recreio. 

Podemos igualmente fazer, nesta proposta de Cassiano Branco, uma associação clara 

à complexidade da arquitectura portuguesa da época nomeadamente na contradição 

que se assistiu no complexo debate entre a Tradição e a Modernidade. Se a junção 

das duas deu origem ao Português Suave, já os arquitectos que não seguiram esta 

forma de interpretação artística quase que imposta pelo Estado-Novo, exageraram 

muitas vezes em propostas completamente descontextualizadas duma realidade 

politica e económica. 

Esta questão da expansão da cidade e da necessidade de a planear surge 

efectivamente com mais consciência após a Revolução Industrial. Mas trata-se de um 
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acto de reflexão permanente, que se estende até aos dias de hoje e que certamente 

se prolongará eternamente porque o Urbanismo não é, para todos os efeitos, uma 

ciência, nem tão pouco exacta. 

Paradoxalmente, enquanto o planeta se urbaniza, a própria cidade como artefacto e 

como ideia parece cada vez mais difícil de se apreender. Aliás, é interessante a 

reflexão que Rem Koolhaas36 fez em 1995 sobre a cidade:  

[…]Será a cidade contemporânea, como os aeroportos, todas iguais? Esta 

convergência só é possível com a ausência de identidade, o que é vista usualmente 

como uma urna perda. No entanto, na escala em que ocorre, este processo deve 

significar alguma coisa. Quais são as desvantagens da identidade e as vantagens da 

ausência? E se este processo de homogeneização, aparentemente acidental fosse 

intencional, um movimento consciente de saída das diferenças em direcção às 

semelhanças? E se estivéssemos a testemunhar um movimento de libertação global: 

fora com a personalidade! O que resta depois que a identidade é despida? O 

genérico?[…] (Koolhaas, 1995, p. 6) 

Estaremos a falar aqui da desumanização da cidade? Talvez, mas se esta serve para 

organizar o homem nas suas funções de condómino de uma comunidade, também é 

verdade que a cidade deve ser feita para o homem e para tal não pode ser desprezível 

aspectos sociológicos e culturais. Só estes dois factores, inviabilizam a cidade 

genérica ou diríamos estereotipada. Aliás este foi um erro cometido como resposta à 

cidade industrial, a tentativa de construir a cidade a partir de uma imagem ou de um 

conceito. 

Esta proposta de Cassiano Branco tem contudo um aspecto muito interessante e que 

foge uma vez mais a alguma normativa da época relativamente às cidades que é 

propor a sua expansão para lá das suas próprias fronteiras físicas ou seja o Rio Tejo. 

Diga-se e a título de exemplo que à época o único grande centro urbano que se tinha 

expandido para as duas margens dum rio, devido essencialmente à revolução 

industrial, tinha sido Londres que já o fizera no Séc. XVIII ainda que o tipo de 

ocupação territorial nada tenha a ver com a proposta de que falamos. 

  

                                            
36

 Rem Koolhaas, arquitecto holandês, é professor de arquitectura e desenho urbano na Universidade 

Harvard. Começou a chamar a atenção do público e da crítica a partir de 1975, quando, juntamente com 
os arquitectos Madelon Vriesendorp (sua esposa), Elia Zenghelis e Zoe Zenghelis fundou em Londres, o 
OMA - Office for Metropolitan Architecture e, posteriormente, a sua contraparte orientada para a pesquisa, 
a AMO, actualmente sedeada em Rotterdam. Mais tarde, juntaram-se a eles Zaha Hadid, uma das alunas 
de Koolhaas, e outros parceiros como a Columbia Laboratory for Architectural Broadcasting. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=AMO_%28arquitetura%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
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6. ERROS URBANOS 

Será certamente importante perceber que se cometeram graves erros de urbanismo 

ao longo de décadas nomeadamente a demolição de construções arquitectónicas que 

definiam uma época e davam caracter próprio à localidade em benefício do imobiliário 

turístico, com um caracter arquitectónico duvidoso, assentando numa lógica urbana 

ainda mais duvidosa. 

A exemplo disso mesmo temos a conhecida Rua dos Pescadores37, outrora 

praticamente único caminho que existia como acesso às praias da Costa, ladeada nos 

seus limites a poente, por habitações térreas correspondentes a uma certa burguesia 

que existia na Costa na década de 30, do Séc. XX. O resultado, para quem 

percorresse esta rua, era de uma beleza única pois o esplendor e grandiosidade do 

mar era uma presença praticamente constante ao longo do percurso. Hoje em dia este 

remate a poente da Rua dos Pescadores é feito por dois edifícios de alguma 

envergadura; o Caparica Oceano a sul e o Atlantic Plaza a norte, este último bem mais 

recente, fechando por completo a vista para o mar, agravado pelo facto de a 

recolocação dos apoios de praia pelo programa Polis, nomeadamente o do espaço 

Tarquinio, não corresponder à localização original, tornando-se este também um 

obstáculo visual.  

                                            
37

 Na história da Costa da Caparica, relativamente às povoações que ocuparam este território no Séc. 

XVIII, sendo de origens bens distintas como de Ílhavo e do Algarve, a Rua dos Pescadores foi um marco 
de separação desses mesmos povos. A norte da Rua dos Pescadores residiam a população oriunda de 
Ílhavo e a sul a oriunda do Algarve. 
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Ilustração 41 - Rua dos Pescadores em 1946 - remate poente (Leite, 2013). 

 

Ou seja, no passado poder-se-ia 

sentir e apreciar o mar ao longo 

da Rua dos Pescadores, hoje 

tem de se chegar ao pontão para 

o poder fazer. 

 

 
Ilustração 42 - Rua dos Pescadores actualmente - remate poente. (Ilustração 
nossa, 2014). 
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Ilustração 43 - Rua dos Pescadores. A rua ficou fechada visualmente para o mar. (Ilustração nossa, 2014). 

 
Mesmo na entrada nascente da Rua dos Pescadores, outrora ocupado por 

construções baixas essencialmente de uso para armazenamento, mas com um 

elevado potencial de reconversão, hoje surgem edifícios com mais de cinco pisos 

desenquadrados completamente com o local onde se inserem quase que destoando 

de forma provocatória com os edifícios que se encontram no outro lado da rua, alguns 

destes capazes de resistir ao tempo, como é o caso da Farmácia Almofariz e da 

Residencial Mar e Sol. 
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Ilustração 44 - Rua dos Pescadores em 1946 - remate nascente (Leite, 2013). 

 

 
Ilustração 45 - Rua dos Pescadores actualmente - remate nascente, (Ilustração nossa, 2012). 
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Aliás de uma forma geral e 

circulando no sentido nascente-

poente, este eixo fundamental da 

Costa da Caparica, foi mais 

descaracterizado no seu lado norte 

que no lado sul encontrando-se 

aqui algumas construções que, 

mesmo intervencionadas num 

passado recente, mantêm o seu 

caracter e identidade histórica, 

como é o caso do Hotel da Praia do 

Sol38, da Residencial Mar e Sol39, 

da farmácia Almofariz e da moradia 

que enquadra o lote entre a Rua 

dos Pescadores e a Rua do Mestre 

Manuel. 

 
   Ilustração 46 - Hotel da Praia do Sol, (Ilustração nossa, 2014). 

 
Ilustração 47 - Residencial Mar e Sol (Sitios, Serviços de Informação Turística SA, 2014). 

 

                                            
38 Hotel Praia do Sol: 1º Hotel da Costa da Caparica e igualmente o 1º Hotel a sul do Tejo. Foi construído 

em 1934 por Manuel Agro Ferreira, político, homem empreendedor e igualmente poenta. 
39

 Residencial Mar e Sol: Residencial fundada em 1927, tendo sido uma das primeiras casas com 

caracter de hospedagem da Costa da Caparica. 
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Ilustração 48 - Farmácia Almofariz, (Ilustração nossa, 2014). 

 
Ilustração 49 - Moradia que enquadra o lote entre a Rua dos Pescadores e a Rua do Mestre Manuel, (Ilustração nossa, 2014). 
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Aliás a Costa da Caparica sempre teve grandes contrastes podendo-se mesmo dividir 

na sua génese, uma zona para a burguesia a norte e que ainda mantem uma 

identidade própria e uma zona mais pobre a sul que se veio deteriorando ao longo dos 

anos e que pouco ou nada se tem feito para requalificar, como é o caso do Bairro das 

Terras do Lelo Martins40. 

 

 
Ilustração 50 - Bairro das Terras do Lelo Martins, (Ilustração nossa, 2014). 

Mas tanto a norte como a sul o tempo não perdoou e ainda que se tenha demolido 

mais a sul para edificar posteriormente, o abandono de construções com um caracter 

e identidade relevantes é uma realidade bem presente. 

                                            
40

 Bairro das Terras do Lelo Martins: Ligeiramente recuado em relação à massa de construção costeira, 

sobre terrenos agrícolas inicialmente pontuados por algumas construções autorizadas, as Terras do Lelo 
Martins foram sendo paulatinamente ocupadas. Na primeira década do Séc. XXI, a densificação assumiu 
maior proporção, sem plano e sem infra-estruturas básicas. Trata-se de um assentamento de formação 
espontânea onde vivem aproximadamente 400 pessoas em casas autoconstruídas. Após a revolução de 
1974, iniciou-se um processo de grande transformação social e urbana. Construíram-se infra-estruturas e 
a Costa tornou-se um local atractivo para os veraneantes de Lisboa – tendo muitos deles construído 
abrigos de férias junto ao litoral. Simultaneamente, o processo de descolonização levou a que muitos 
cidadãos vindos das ex-colónias fossem realojados no concelho de Almada. A sobrelotação de hotéis e 
outros equipamentos adaptados conduziu à formação de assentamentos informais, em diversas zonas da 
Costa, incluindo a envolvente do actual bairro das Terras do Lelo Martins. Mais tarde, durante os anos 80 
e 90, muitos desses aglomerados foram demolidos e os moradores transferidos para bairros camarários. 
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Ilustração 51 - Moradia abandonada na Rua Teixeira da Cunha, (Ilustração nossa, 2014). 

 
O Programa Polis, do qual falaremos mais à frente, poderia ter tido um papel 

fundamental na requalificação urbana, não intervindo directamente até por não se 

tratar de uma área da sua competência mas actuando de uma forma conjunta com 

outras entidades mais vocacionadas para a reabilitação. 

Mas os erros começam a tomar graves proporções a partir do final da década de 60 

com a construção dos primeiros edifícios em altura. Sem planeamento urbano 

adequado e sem uma política de ordenamento de território a Costa começa a 

descaracterizar-se profundamente, sujeitando-se à especulação imobiliária onde o 

lucro inerente à vontade de um certo tipo de população de Lisboa de ter uma casa de 

férias junto à praia e igualmente junto a Lisboa, foi determinante.  
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7. COSTAPOLIS  

Não é possível falarmos da actual situação da Costa da Caparica sem abordarmos, o 

que foi o programa Polis da Costa da Caparica (designado por CostaPolis), na sua 

vertente programática, de impacto urbanístico e do polémico resultado final. 

Refira-se que os programas Polis resultam de uma necessidade extrema de intervir 

numa escala urbana em consequência de décadas de desenvolvimento urbano 

desorganizado, sem planeamento, resultando em aglomerados urbanos que não 

correspondiam ao imaginário de uma sociedade moderna e contemporânea. 

A ineficácia dos sistemas de gestão territorial nomeadamente a articulação entre 

vários programas e entidades gestoras é considerada um dos factores mais influentes 

para a desorganização urbana em muitas cidades do país.  

E neste aspecto nada melhor que tomar por referência os casos que foram bem 

sucedidos de reabilitação e requalificação urbana como foi o caso da Expo 9841.  

Surge em 2000, precisamente a partir deste referencial de qualidade, o programa Polis 

de requalificação urbana ambiental das cidades, lançado pelo Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente, no âmbito do III quadro comunitário de apoio, 

numa parceria com os municípios intervencionados resultando assim em sociedades 

locais onde o estado seria detentor de 60% e os municípios dos restantes 40%. 

O programa Polis abrangia nos seus princípios base os seguintes objectos:    

 Desenvolver grandes operações integradas de requalificação urbana com forte 

componente de valorização ambiental 

 Desenvolver acções que contribuam para a requalificação e revitalização das 

cidades e que promovam a sua multi-funcionalidade 

 Apoiar outras acções de requalificação que permitam melhorar a qualidade do 

ambiente urbano e valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes 

tais como frentes de rio ou de costa 
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 A EXPO'98, Exposição Mundial de 1998, ou, oficialmente, Exposição Internacional de Lisboa de 1998, 

cujo tema foi Os oceanos: um património para o futuro, realizou-se em Lisboa, Portugal de 22 de Maio a 
30 de Setembro de 1998. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Exposi%C3%A7%C3%A3o_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
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Foi neste âmbito escolhido um conjunto de cidades do país a serem intervencionadas 

pelo programa Polis são elas: Viana do Castelo, Matosinhos, Gaia, Viseu, Coimbra, 

Castelo Branco, Leiria, Albufeira, Cacém e Costa da Caparica, estas duas últimas no 

âmbito da consolidação estruturada da Área Metropolitana de Lisboa.   

 
Ilustração 52 – Território abrangente relativo à Área Metropolitana de Lisboa, (Ilustração nossa, 2014). 

 

 
As estratégias dos programas Polis consolidam-se em Planos de Pormenor, uma 

figura projectual de detalhe que lhe confere uma grande capacidade operacional. 

E no que se refere ao programa CostaPolis, este foi constituído por um Plano 

Estratégico e sete Planos de Pormenor que de alguma forma tornavam operacionais 

as estratégicas implementadas pelo Plano Estratégico. 

Cada Plano de Pormenor (designado à frente por PP) tem o seu próprio 

enquadramento territorial e consequentemente as suas próprias características 

podendo-se agrupar estes sete Planos de Pormenor em três subgrupos distintos pelas 

suas funções: planos de protecção e valorização da orla costeira, planos de 

estabilização do núcleo urbano e plano de relocalização de equipamentos e funções. 
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Ilustração 53 – Localização das áreas de intervenção relativas aos Planos de Pormenor, (Ilustração nossa, 2014). 

 
Os planos de protecção e valorização da orla costeira são os PP1 Praias Urbanas, 

PP5 Praias de Transição e PP6 Praias Equipadas. 
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Note-se que nesta frente de costa e principalmente na área confinada ao PP1, devido 

à proximidade do edificado junto ao mar (exemplo de um crescimento urbano 

desordenado), já nos anos 50 a 70 do Séc. XX se teve de intervir construindo obras 

pesadas para defesa costeira nomeadamente os famosos pontões da Costa da 

Caparica e o paradão, devido ao risco elevado de inundações, ainda que cada um 

deles tivesse funções bem diferentes; os pontões tinham uma função de contenção de 

areias numa área marítima relativamente próxima da costa, enquanto que o paradão 

teria uma função de barreira física ao próprio avanço do mar. Refira-se ainda que este 

último elemento de construção contribuiu para a destruição da duna primária, 

elemento natural fundamental para o equilíbrio ambiental. É de referir ainda que até 

essa intervenção ser feita nos anos 50 e 70 do Séc. XX quase toda a frente de costa 

era constituída precisamente por essa duna primária tendo sido construídas por cima 

desta, ao longo de décadas, e de forma informal e desorganizada, apoios de praia 

bem como áreas de estacionamento improvisadas, contribuindo assim para a 

instabilidade da própria duna. Ainda que esta construção tenha sido feita de uma 

forma completamente desordenada, e não considerando a densidade de construção 

ainda maior feita na área designada por Bairro do Campo da Bola respeitante ao PP3, 

que requereria outro tipo de análise, esta demostrava claramente influências do seu 

povo primário originário da zona norte de Portugal nomeadamente de Ílhavo com os 

seus Palheiros42 coloridos, construídos de uma forma geral em madeira criando uma 

dinâmica de alguma forma interessante, com potencial de valorização e caracterizando 

uma cultura popular ou se quisermos até mesmo uma arquitectura popular. 

 
Ilustração 54 - Definição dos vários Planos de Pormenor constituintes do programa CostaPolis (Programa Polis, 2003). 

 

                                            
42

 Palheiros: nome atribuído pela geógrafa professora Raquel Soeiro de Brito e os Arquitectos Ernesto 

Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamim Pereira. Este nome não foi atribuído especificamente 
aos Palheiros da Costa da Caparica tendo, por exemplo, a Professora Raquel Soeiro de Brito intitulado de 
Palheiros a construções idênticas, na praia de Mira. Este tipo de construção tornou-se recorrente, desde 
então, chamarem-se de Palheiros. 
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Ilustração 55 - Exemplo de Palheiro da Costa da Caparica (Salomão, 2013). 

  

 
Ilustração 56 - Exemplo de um Palheiro da zona ribeirinha de Ílhavo, Vasco Sequeiros. (Ribeiro, 2007). 

 
Os PP5 e PP6, tratam a zona de praias a sul da área urbana consolidada da Costa da 

Caparica.  
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Esta área é mais naturalizada com um sistema de dunas igualmente instável devido 

praticamente aos mesmos aspectos que caracterizam a instabilidade na área da PP1 

acrescentando-se um maior núcleo de acesso automóvel com áreas de 

estacionamento e circulação desordenadas bem como de uma extensa área ocupada 

para a actividade de campismo. 

Os planos de estabilização do núcleo urbano são o PP2 Parque Urbano, o PP3 Bairro 

do Campo da Bola e o PP4 Frente Urbana e Rural Nascente.  

Estes três Planos de Pormenor trabalham fundamentalmente a área urbana dita 

consolidada da Costa da Caparica atribuindo-lhe limites territoriais fixando dentro 

desses mesmos limites equipamentos associados à função habitacional. 

A necessidade de definir estes limites tem claramente a ver com a tendência de 

expansão do núcleo urbano da Costa da Caparica de origem ilegal. 

O PP7 Parques de Campismo, corresponde ao plano de relocalização de funções que 

instala os novos parques de campismo, de substituição aos removidos numa zona de 

pinhal e vegetação virgem próxima da Fonte da Telha. 

A intervenção do CostaPolis traduz-se na execução destes sete Planos de Pormenor 

nas suas três vertentes de preocupação, determinando um novo modelo territorial para 

a Costa da Caparica, reflectindo na sua génese uma grande preocupação ambiental e 

tentando implementar formas de protecção de áreas ambientalmente sensíveis como 

zonas costeiras, áreas protegidas incluindo a própria Arriba Fóssil43.  

A utilização de transportes públicos e o uso de bicicleta como meio de incentivo à 

redução do uso automóvel também são aspectos previstos no programa Polis na 

perspectiva de requalificar o espaço público bem como a qualidade ambiental. Aliás é 

precisamente no espaço público e na sua requalificação que o CostaPolis define a sua 
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 Arriba Fóssil: A Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica é uma área protegida criada 

em 1984 através do Decreto-Lei 168/84 de 22 de Maio, abrangendo uma área total de 1570 hectares ao 
longo da arriba litoral Oeste da Península de Setúbal, estendendo-se pelo concelho de Almada e o de 
Sesimbra, na faixa litoral entre a Costa da Caparica (a Norte) e a Lagoa de Albufeira (a Sul), passando 
pelos Capuchos e a Fonte da Telha. A arriba litoral da Costa de Caparica é denominada arriba fóssil não 
por serem fossilíferas as camadas de idade miocénica que compõem a sua maior parte, mas por já não 
se encontrar em contacto directo com o oceano, não sofrendo erosão marinha. As arribas activas (ou 
arribas vivas), pelo contrário, como as que podem ser observadas a Sul da Lagoa de Albufeira ou no 
litoral de Cascais, são as que se encontram sob influência directa da erosão marinha, apresentando o 
perfil anguloso e o recuo típico deste tipo de arribas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto-Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_da_Caparica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Albufeira_%28praia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capuchos_%28Caparica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_da_Telha
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maior área de intervenção numa perspectiva de ordenamento da cidade promovendo a 

qualidade do seu desenho integrando nele ciclovias, áreas de descanso e lazer.  

Começamos aqui a encontrar alguns princípios chave que Cassiano Branco também 

considerou como fundamentais no seu plano urbano para a Costa da Caparica. 

Mas para tal o CostaPolis também define de forma clara os limites da área urbana 

consolidada da Costa da Caparica fora dos quais se procede á remoção de 

construções de génese clandestina protegendo assim o sistema de dunas da Costa da 

Caparica bem como a área agrícola das Terras da Costa. Nestas áreas é proposto um 

tipo de ocupação baseado em instrumentos de planeamento como o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado e o Plano de Ordenamento da Paisagem 

Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica. 

A circulação automóvel é de alguma forma condicionada dentro do núcleo urbano, 

quer pelo desvio de trânsito quer pela criação de alternativas a nível de transportes 

públicos, nomeadamente o Metro a Sul do Tejo e o comboio de praia. E é aqui que 

reside um dos maiores falhanços do CostaPolis. Realmente a rede de transportes foi 

alargada com a criação de carreiras alternativas por parte dos TST (Transportes Sul 

do Tejo) mas não se criaram áreas de parqueamento nas periferias de modo a 

incentivar o abandono progressivo do uso automóvel.   

Também o Metro Sul do Tejo pára a sua área de intervenção no Monte da Caparica 

tendo ficado por reflectir claramente o interesse que teria a sua expansão até à Costa 

da Caparica. O comboio de praia ou vulgarmente designado Transpraia foi retirado da 

área costeira adjacente ao núcleo urbano consolidado da Costa da Caparica tendo o 

seu terminal norte sido deslocado 1km a sul, retirando assim à Costa da Caparica um 

dos seus elementos urbanos de grande potencial turístico e mais emblemáticos. 

O condicionamento no trânsito foi feito na maioria dos casos por uma reorganização 

do sentido de circulação, não retirando assim a circulação automóvel da área 

consolidada. 

Continuamos assim a assistir a um trânsito cada vez mais denso dentro da própria 

Costa da Caparica, com parques de estacionamento a sul, sempre cheios 

representando pouco mais que uma legalidade do que antes estava ilegal. 



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   105 

Dos sete Planos de Pormenor que definiam o programa de actuação do CostaPolis, só 

dois foram implementados e mesmo assim um deles não foi totalmente concluído 

demostrando que a utilidade do programa Polis como modo de processar 

transformações urbanas num curto espaço de tempo falhou, pelo menos no caso da 

Costa da Caparica. 

E isto deve-se em muito ao facto de o CostaPolis ter-se deparado e acabado envolvida 

em conflitos entre diferentes organismos com responsabilidade no território, 

prossuposto totalmente contra-natura à sua criação que previa precisamente um 

regime de excepção em relação ao sistema de gestão territorial instituído, fora de 

tensões entre entidades responsáveis pelo ordenamento do território. 

A figura ou Plano de Pormenor adoptado pelo CostaPolis foi devido ao seu grau de 

detalhe que conferia uma grande capacidade operativa a nível de projecto e de obra, 

dividindo toda a área de intervenção em vários Planos de Pormenor e atribuindo cada 

um deles a entidades de projecto privadas especializadas na área de cada Plano de 

Pormenor. 

E neste campo a articulação em fase de projecto e posteriormente em execução 

retardou claramente a execução de todo o programa devido ao facto de sendo Planos 

de Pormenor independentes uns dos outros, o impasse de uns implicava a não 

execução de outros. 

É importante salientar que todo o programa Polis da Costa da Caparica assentava em 

medidas profundamente impopulares através de medidas de controlo, 

condicionamento e regularização. 

Estas medidas que são a base do princípio de requalificação do CostaPolis não 

promovendo novas dinâmicas e novas oportunidades locais mas sim mantendo de 

alguma forma o existente, apenas melhorando, encontrou resistência em vários 

agentes locais, sendo mais um contributo decisivo para a não conclusão do programa 

no seu todo. 

Saliente-se uma vez mais que apenas dois dos sete Planos de Pormenor foram 

executados e a não conclusão de todo o programa implica que o modelo territorial 

criado para a Costa da Caparica com vista à estabilização do seu agregado urbano e 
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protecção de elementos naturais e ambientais de relevância superior pode ficar 

definitivamente comprometida. 

Não se pode contudo de deixar de criticar muito do pouco que foi feito. Materiais 

impróprios para uma área de costa marítima com aplicações incorrectas, resultaram, 

em meia dúzia de anos, numa profunda degradação dos mesmos onde a madeira e o 

ferro (elementos dominantes no PP1), são hoje elementos deteriorados e em muitos 

casos, com as intempéries do inverno passado (2013/2014) resultaram na parcial e em 

alguns casos total destruição de elementos integrantes do CostaPolis como são 

claramente os apoios de praia, escadas de acesso ou até mesmo espaços públicos 

amplos e de lazer. 

O próprio PP1 a norte não conseguiu de forma clara garantir a segurança dos 

residentes dos parques de campismo que estão praticamente encostados à praia, e 

que não foram contemplados no CostaPolis. 

 
Ilustração 57 - Exemplo de um apoio de praia que não resistiu ao mar - restaurante O Barbas, (Ilustração nossa, 2014). 
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Ilustração 58 - Exemplo de uma acesso à praia tornado completamente inutilizável pelo mar, (Ilustração nossa, 2014). 

 
Ilustração 59 - Exemplo de algum equipamento público que não resistiu ao mar, (Ilustração nossa, 2014). 



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   108 

 
Ilustração 60 - O pavimento aplicado pelo CostaPolis perto do paradão não só foi mal aplicado como não é claramente o mais 
adequado, (Ilustração nossa, 2014). 

 

Várias são as vozes que se têm ouvido relativamente ao que foi feito na Costa da 

Caparica pelo programa Polis, não só pelo desrespeito que se teve pelo mar ao se 

tentar ganhar-lhe terreno, como por espaços de lazer que hoje não são mais do que 

áreas de abandono sem qualquer interesse de vivência, até mesmo pelo imenso 

património arquitectónico, um destruído, outro em adiantado estado de degradação. 
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8. ENTREVISTAS 

8.1. ENTREVISTA AO SR. PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 

COSTA DA CAPARICA, SR. JOSÉ RICARDO DIAS MARTINS, 14 DE 

OUTUBRO DE 2014 

A.R. …A propósito da reposição das areias e das intempéries de Dezembro/Janeiro de 

2014… 

P.J.F.C.C. “Nós tínhamos uma carência grande de areias, ou seja, os fundos estavam 

completamente carecas. Tínhamos, entre o  E0 e o E1, sector intermédio que divide o 

mar e a terra, zonas na frente urbana com escavamentos na ordem dos 2 a 3 metros. 

Fazia aqui uma bacia, porque não havia areia nenhuma, não havia protecção 

nenhuma. Foi visível, durante esse tempo das intempéries, que havia dois momentos 

em que num primeiro momento o mar rebentava 100 a 150 metros da linha de costa, e 

num segundo momento criava uma outra energia subsequente muito forte e que vinha 

por ali fora, como chamamos na Costa de enchios, com uma energia louca…” 

A.R. “…logo a seguir à tal bacia…” 

P.J.F.C.C. “…e rebentava em cima da muralha e partindo-a. O que é que se 

pretendeu fazer com o enchimento de areia? Pretendeu-se que se cria-se uma 

barreira natural para que a linha de costa fosse mais protegida e atirada para mais 

longe de onde está a estrutura aderente. O enchimento de areia é a única maneira de 

conseguirmos controlar a linha de costa. Ou seja, o mar avança e com a areia 

obrigamos que ele recue, que ele tenha uma linha de litoral muito mais longe de onde 

tempos as infra-estruturas.  Cria-se com isso um rebentamento mais longe da costa e 

com menos danos.” 

A.R. “Mas isso será uma situação cíclica. Mais cedo ou mais tarde vão ter de ser 

repostas essas areias…” 

P.J.F.C.C. “Sim, se esse for o entendimento, vai ter de ser uma situação cíclica 

porque, talvez até já para o ano, dependendo da motorização que seja feita durante 

este Inverno e dependendo também daquilo que o mar irá repor normalmente a partir 

de Maio. De qualquer maneira lembro que este projecto de enchimento de areia não é 

novo, a Holanda e a Dinamarca fazem isto à anos, conseguiram perceber que é a 
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única maneira de defender a linha de costa e também de controlar, se é que é possível 

controlar, as alterações climatéricas e o avanço do mar.” 

A.R. “E a hipótese de se avançar com os pontões, isso não poderá quebrar a força do 

mar?” 

P.J.F.C.C. “Nós aqui na Costa da Caparica temos uma corrente forte que corre 

normalmente 80% do ano, de Sudoeste para Norte e depois temos algumas 

transversais. O que quer dizer que avançando os pontões, e o pontão a Norte é o 

maior do país com 400 metros, poderíamos reter alguma areia. Neste momento não é 

possível perceber se os pontões, criados entre 1966 e 1968, estão a cumprir com o 

objectivo para que lá foram postos. Estão a fazer a defesa costeira obviamente, mas 

se estão a reter areia aí já não consigo perceber e esse será um dos 

problemas…Vamos ter de perceber o que se está a passar…Uma das coisas que eu 

tenho pregado é que isto tem de ser alargado a uma plataforma maior de entidades e 

pessoas, que partilham o mar todos os dias, que vivem na Freguesia, que fazem do 

mar o seu modo do vida. E estou a falar nomeadamente dos pescadores, todos 

aqueles que ocupam a zona do litoral, parques de campismo, associações, etc.” 

A.R. “Talvez tenha sido o problema do CostaPolis, com a incapacidade que teve de 

mobilizar as pessoas. Acho que houve aqui uma certa incompatibilidade de interesses, 

de sinergias que não se encontraram, etc.” 

P.J.F.C.C. “Provavelmente! Houve coisas que não funcionaram no CostaPolis. Mas 

deixe-me dizer uma coisa: até hoje eu continuo sem perceber qual o plano estratégico 

para a Costa da Caparica, que não existe! E o CostaPolis, com todos os males que lhe 

atribuem, foi o único plano de desenvolvimento estratégico que até hoje criado na 

Costa da Caparica. Agora, que poderá ter havido uma má condução, que poderá ter 

havido várias situações que não são condizentes com aquilo que se pretendia, 

estamos de acordo! Agora, no programa Polis nem tudo foi mau! Houve coisas 

positivas e coisas negativas; os materiais usados, os planos de pormenor que foram a 

discussão pública mas que não foram, ou seja que foram a discussão pública no papel 

mas que não houve envolvimento das populações…Isso tudo teve e há de ter 

consequências, e vamos perceber agora quando ele acabar…está em fase de 

liquidação…vai estar mais dois anos…” 
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A.R. “…Mas sem desenvolvimento programático…” 

P.J.F.C.C. “Não, eles continuam a fazer algumas obras. Vão fazer a partir de Janeiro a 

requalificação toda do piso do paredão, a parte eléctrica…” 

A.R. “Aquela área envolvente do Campo da Bola…” 

P.J.F.C.C. “Sim, esse está parado! O programa Polis PP3 do Campo da Bola, está 

completamente parado, era uma infra-estrutura que podia e que devia reorganizar a 

Costa da Caparica…” 

A.R. “…Provavelmente a mais importante…” 

P.J.F.C.C. “…Se calhar a mais importante! Havia mais Planos de Pormenor; a Frente 

Rural, a Frente de Praias Equipadas…Isso tudo ficou pelo caminho e que nos deixa 

algo preocupados porque era, até ao momento, como disso, o único plano de 

desenvolvimento da Costa da Caparica, ainda que pudesse ter algumas críticas! 

Vamos ter de perceber o que se vai passar a seguir, ou seja, não só quem vai gerir o 

território deixado pela CostaPolis, entidade que agregou várias outras entidades.” 

A.R. “…E funcionou?” 

P.J.F.C.C. “Funcionou…” 

A.R. “Houve capacidade de diálogo, de negociação?” 

P.J.F.C.C. “Houve alguma capacidade de diálogo, sim…Capacidade de negociação, 

não sei…Houve, quanto a mim algumas coisas que não estão condizentes com a 

realidade que é a Costa em 2014. E estou a falar claramente da ocupação do espaço 

público, na zona da praia e do edital que, transcrito em 2011, nos cria uma serie de 

contingências que torna difícil de gerir a zona da praia. E porquê? Porque este edital 

que foi feito entre o Ministério do Ambiente, CostaPolis e a Câmara Municipal de 

Almada! Não previa nada para a zona de praia a não ser desporto e cultura. Ou seja, 

temos grandes dificuldades de mudar qualquer estrutura que tenha sido feita pela 

CostaPolis. Daí continuarem a estar aquelas tabuas, quanto a mim, desadecuadas 

para aquilo que deveria de ser umas das praças principais da Costa da Caparica, um 

cartão-de-visita da Costa, mas que não temos neste momento qualquer tipo de poder 

para intervir enquanto este edital não for mudado. Estamos a trabalhar nesse sentido e 

isto tem a haver também com a ocupação do espaço que é do domínio público 
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marítimo em que a Capitania do Porto de Lisboa poderá ter aqui uma palavra a dizer 

mas obviamente que este edital terá que ser alterado. Coisas tão simples como os 

aparelhos de ginástica colocados este Verão, os furos feitos para fixação dos 

aparelhos, até isso nos não podíamos fazer porque estávamos a danificar aquilo que 

tinha sido construído pela CostaPolis.” 

A.R. “…Mas tiveram de consultar a CostaPolis?” 

P.J.F.C.C. “Tivemos de pedir autorização! E a autorização foi negativa…por causa 

deste edital! Tal como tivemos de pedir autorização para fazer a feira do artesanato, e 

aí foi caricato porque arranjamos as tábuas do pavimento e ainda fomos mal tratados 

porque não poderíamos mexer naquilo que é uma prova de tribunal, porque a empresa 

que colocou aquele pavimento está em tribunal, não deveríamos nem poderíamos 

mexer nesse género de provas.” 

A.R. “Estava convencido que, tendo a CostaPolis entrado em processo de liquidação, 

as áreas que estavam concluídas tinham passado para gestão autárquica…” 

P.J.F.C.C. “Ainda não!” 

A.R. “A maior critica que eu faço precisamente aquilo que foi feito pelo CostaPolis é 

aos materiais usados que são completamente inadequados para uma frente 

marítima…” 

P.J.F.C.C. “Sim, Sim!” 

A.R. “Sendo filho da terra, o que lhe trás mais saudosismo daqui da Costa?” 

P.J.F.C.C. “Temos de nos adequar à realidade. Os anos 80 não voltam mais, a todos 

os níveis! Os tempos são outros, os meios são outros. Nesses tempos poucos eram os 

que iam passar férias para o México por exemplo, o que faz com que tivéssemos mais 

para dar que agora. Temos que perceber que tudo aquilo que foi feito no plano 

estrutural da Costa da Caparica não foi bem feito!  

É possível perceber que houve uma grande migração para o litoral em 1966 e a Costa 

da Caparica não fugiu à regra.  

Com essa migração a Costa da Caparica cresceu, mas cresceu apenas em altura e 

em pessoas porque as infra-estruturas mantiveram-se e mantêm-se as mesmas, sem 
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qualquer planeamento! Aliás, esse é o mal de quase toda a costa portuguesa! Isso é 

algo que nos vai trazer muitos problemas! O próprio POOC44 não tem perspectiva 

futura, as leias que temos de ocupação do espaço intermédio são rígidas no papel 

porque no dia-a-dia não são efectivadas, deixou-se construir em tudo quanto é sítio, 

em cima de linhas de água, muito perto da zona do litoral, destruiu-se aquilo que era a 

nossa defesa natural que era a duna primária, enfim, fez-se uma serie de crimes que 

nós no futuro, a 30, 40, 50 anos, vamos sofrer com o avanço do mar!” 

A.R. “…Coisa que não dão para reparar!” 

P.J.F.C.C. “Exactamente, que são completamente irreparáveis! O que temos de fazer 

agora? Temos a estrutura que temos, e temos de perceber que temos problemas de 

várias espécies e dois deles que consigo identificar claramente e que não são fáceis 

de resolver são o da mobilidade, não só os acessos à Costa da Caparica…” 

A.R. “Algo que não consegui perceber foi porque é que o Metro Sul do Tejo não veio 

até aqui à Costa!” 

P.J.F.C.C. “Pois, eu também não!” 

A.R. “Constatei no plano inicial do Metro Sul do Tejo que este estava previsto para 

chegar aqui…Complementou-se a sua não construção com mais carreiras de 

autocarros…Depois há aqui aspectos turísticos que não vejo lógica como tirarem o 

TransPraia do centro da Costa e chegá-lo mais para sul, sendo um marco turístico.” 

P.J.F.C.C. “A passagem do TransPraia para junto do Campo da Bola teve a ver com o 

CostaPolis e com a chegada do Metro Sul do Tejo até à Costa. O grande apeadeiro do 

Metro Sul do Tejo era para ser precisamente junto ao Campo da Bola onde ficaria 

instalado também o mercado, o terminal rodoviário, etc. “ 

A.R. “Mas como uma não foi pra frente, a outra ficou descalça!” 

P.J.F.C.C. “Sim, mas vamos ter de perceber o seguinte: trazer o TransPraia para o 

local onde ele existia parece-me algo difícil mas vamos ter de futuramente perceber o 

que fazer ao TransPraia!” 

  

                                            
44

 POOC: Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
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A.R. “Mas é uma consideração que põe, essa de repor o TransPraia no seu trajecto 

original?” 

P.J.F.C.C. “Sim, e discutido!” 

A.R. “Pensei que tendo sido alterado no âmbito do CostaPolis…” 

P.J.F.C.C. “Não, não! Continua a ser discutido inclusive com o Ministro do Ambiente! 

Mas temos um problema a montante que temos de o resolver que é toda a linha do 

TransPraia está em cima da duna primária, tal e qual como estão apoios de praia, etc. 

Temos de perceber o que se vai fazer a essa situação.  

O avanço do mar é inevitável, e a destruição da duna primária, se continuar a existir 

vai trazer problemas graves para a defesa da linha litoral e da cidade obviamente. 

Acho que se pode fazer muita coisa!  

Podemos ter como farol Espanha onde eles, para protecção da linha litoral e das 

dunas, fazem-no por pontes aéreas para não haver pisamento e destruição da duna 

primária. Esse vai ter de ser o caminho a fazer! Isto também parte da educação das 

pessoas e essa tem de começar a ser feita agora e a nível de escolas. Isto porque não 

vai ser para mim nem para si mas provavelmente para os nossos as consequências 

serias disto tudo. Temos de preservar aquilo que temos! E preservar o que temos e 

preservar a nossa grande mais valia que é o nosso património ambiental!  

Nós temos um património ambiental riquíssimo, temos uma biodiversidade marinha 

muito fora daquilo que é normal, temos a Mata dos Medos, a Arriba Fóssil… 

O desenvolvimento da Costa da Caparica tem de ser um desenvolvimento sustentável 

e bem pensado para não destruirmos precisamente esse património ambiental. 

Quando deixarmos de ter esse património ambiental a Costa da Caparica deixa de ser 

aquilo que é, ou seja, deixa de ser uma mais-valia natural no panorama nacional e 

internacional. E essa é uma das grandes preocupações, o desenvolvimento a qualquer 

custo! Eu espero que não aconteça aquilo que aconteceu nos anos 70 e 80. 

Não consigo perceber como é que se deixou construir tão perto da linha de costa sem 

qualquer visão futura sem qualquer visão estrutural para o futuro em que se aposta em 

encher por m2 de população mas não se consegue ter uma visão futura de qualidade 

de vida dessa mesma população. Temos potencial muito grande para crescer naquilo 
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que somos fortes que é o sol e o mar e mais recentemente os desportos de onda. 

Temos uma gastronomia própria que muita gente desconhece…” 

A.R. “Acha que quando se implementou o programa CostaPolis, fez-se bem em 

relegar os pescadores para trás junto do mercado, esconde-los…A imagem dos 

pescadores a trabalharem as redes tinha um potencial turístico que se perdeu…” 

P.J.F.C.C. “Não vou falar da estrutura em si, mas os pescadores foram 

completamente relegados para Sul…” 

A.R. “…Mas eles nem se quer foram ouvidos?!” 

P.J.F.C.C. “Não, não foram! Em relação à pesca, os pescadores agora pescam na 

frente urbana. Esta decidido que podem pescar na frente urbana depois da época 

balnear. E isso foi um percurso que foi proibido e que este ano foi retomado. Há umas 

zonas na frente urbana onde podem pescar. Isso tem a haver com a coabitação…Tem 

de haver a coabitação entre as pescas, os desportos de onda e o sol e o mar. E essa 

coabitação só pode ser efectiva quando houver zonas demarcadas para estas três 

coisas acontecerem em simultâneo. Na parte do surf já há algumas zonas 

demarcadas…Mas também na pesca tem de se criar uma zona de exclusão e uma 

zona demarcada para que a arte-xávega seja efectivada com actividade exercida 

todos os dias.” 

A.R. “…Mas coabitação já existia e era pacifica!” 

P.J.F.C.C. “Sim, mas a questão actual tem a haver com segurança, com o uso por 

exemplo dos tractores…E temos de valorizar a força económica da pesca a nível 

nacional.” 

A.R. “Concorda então quando digo que os pescadores foram ignorados?” 

P.J.F.C.C. “Sim, sim! Foram atirados para baixo como se varre o lixo para debaixo do 

tapete! Em 2006 foram atirados para Sul sem condições nenhumas. Foram claramente 

prejudicados!” 

A.R. “Fiquei um pouco impressionado com as ultimas intempéries com a capacidade 

do mar passar a Norte para a zona dos parques de campismo. Não há possibilidade 

nenhuma de recuar os parques de campismo?” 
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P.J.F.C.C. “Há, claro!” 

A.R. “Mas trata-se de terrenos de propriedade privada?” 

P.J.F.C.C. “É propriedade pública! Os parques de campismo recuarem em si sim, mas 

é importante defender a linha litoral! E isso só através da reposição de areias. A 

médio/longo prazo poderá haver outras soluções…” 

A.R. “Quais?” 

P.J.F.C.C. “Temos o fecho tabulada…” 

A.R. “Fecho tabulada?” 

P.J.F.C.C. “Sim, é fechar a linha do Tejo. Não sei até que ponto isso poderá ter outras 

consequências. Falam em fazer isso em betão e isso leva-nos para outros patamares 

que se chama o porto de contentores da Trafaria.” 

A.R. “Isso Já não foi esquecido?” 

P.J.F.C.C. “Não foi abandonado de todo! Esperemos que não se venha a realizar…” 

8.2. ANÁLISE  

Esta entrevista, realizada a 14 de Outubro de 2014, apesar de se centrar muito sobre 

o programa CostaPolis, teve a capacidade de elucidar claramente as dificuldades que 

hoje em dia a autarquia tem em intervir territorialmente devido aos erros acumulados 

ao longo de décadas.  

Existe aqui uma clara focagem ao CostaPolis porque este foi efectivamente o único 

programa de reorganização territorial feito e executado para a Costa da Caparica. No 

entanto este programa hoje em dia constitui um factor por vezes do bloqueio ao 

próprio prossuposto da sua existência: reabilitação e reorganização.  

Seria difícil centrar a entrevista numa outra realidade que simplesmente não existe.  

No entanto fica claro que muitos erros de organização do território foram cometidos 

tais como infra-estruturas insuficientes para o crescimento da localidade e uma grande 

falta de planeamento urbano que resultam hoje num processo de reabilitação de 
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estrema dificuldade. Não será alheio a este factor o próprio CostaPolis que ficou quase 

na sua totalidade por concluir.  

Realçamos igualmente a incapacidade que tem havido ao longo dos tempos de 

respeitar a povoação local, a sua cultura e os seus costumes havendo hoje em dia 

dificuldades claras no exercício da actividade predominante que é a piscatória. Note-

se que este aspecto reflecte-se não só urbanisticamente com a concentração dos 

pescadores e da lota de peixe num mesmo quarteirão como na inexistência de 

algumas condições essenciais para a actividade piscatória como zonas de protecção e 

acessibilidades para barcos e tractores. 

Existe uma clara preocupação pelo património ambiental e pela salvaguarda futura 

deste bem único da região. Esta preocupação é elevada à tentativa de concertar 

diálogos entre as entidades diversas que possam ser parte interessada neste tema.  

A preocupação ambiental passa pela tentativa de arranjar soluções para os factos 

negativos existentes na localidade, ficando contudo com a ideia de que a discussão 

sobre esta temática ainda estará numa fase muito inicial o que poderá resultar numa 

continua degradação da estrutura ambiental ainda existente. 

Nas várias tentativas falhadas de entrevistar elementos da comunidade piscatória com 

alguma relevância no que diz respeito à preservação da Arte-Xávega, foi possível falar 

com alguém que, não se querendo identificar, desabafava que as condições físicas 

são bem melhores que as que tinham comparando com os barracos anteriores mas 

queixava-se de terem sido retirados da frente de praia, atirados para um quarteirão 

pequeníssimo onde não têm nem um parque de tractores nem de barcos, não têm um 

espaço de reparação, estão demasiado condicionados nas suas movimentações tanto 

em terra com os tractores como no mar no exercício da sua actividade. A DocaPescas 

tem uma zona de descarga desapropriada, com uma zona suja à vista da via pública e 

com condições de descarga impróprias.  
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9. CONSIDERAÇÕES 

Tivemos por objectivo neste trabalho demonstrar de uma forma relativamente 

sintetizada e clara que a questão urbana e a falta de uma estratégia protectora dos 

valores locais, pode resultar numa estrutura desarticulada e com graves problemas de 

extrema complexidade quanto à sua resolução. 

Esta foi a forma de actuar, durante décadas, na orla costeira portuguesa e, ao 

particularizar a questão da Costa da Caparica, de alguma forma alerta-se para que 

esta questão não é só relativa a meios mais rurais ou distantes dos grandes centro 

urbanos verificando-se, neste caso concreto, às portas da cidade de Lisboa. 

A expansão da Área Metropolitana de Lisboa para a margem sul do Rio Tejo, era 

previsível já nos anos 30 do Séc. XX, pelo menos aos olhos de Cassiano Branco, 

projectando uma proposta claramente utópica para a região da Costa da Caparica mas 

que demonstrava uma preocupação estratégica de grande escala territorial que 

certamente teria sido benéfica em diversos aspectos: demonstrava a preocupação por 

um planeamento urbano a uma escala muito para além do quarteirão, demonstrando 

igualmente uma preocupação pela frente marítima com um grande canal de água 

permitindo a circulação do mar e prevendo pontes de acesso às praias que, de alguma 

forma, seriam elementos de protecção da duna primária, elemento este hoje em dia 

parcialmente destruído.  

Note-se que nos dias que correm esta solução é a única encarada como solução 

viável para o problema precisamente da preservação do que resta dessa duna 

primária.  

Note-se igualmente que este elemento natural é por ventura o elemento mais 

importante para a regulação e contenção das marés no que diz respeito ao seu 

impacto na costa, problema cada vez mais agravado com o decorrer dos anos. 

Os erros foram cometidos e muitos deles tomam hoje um caracter completamente 

irreversível. 

Não se soube prever o impacto ambiental das decisões tomadas tendo-se especulado 

aquele território durante décadas em função de uma perspectiva de um oásis às 

portas de Lisboa com o Sol e a Praia a um gesto quase tão simples como um abrir de 
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porta. Alimentou-se um sonho natural e até mesmo legitimo da cidade das duas 

margens mas ignorou-se a parte do planeamento. 

A construção em altura foi talvez o primeiro grande erro que se permitiu fazer, 

descaracterizando profundamente a frente marítima relegando até mesmo a Arriba 

Fóssil para um plano muito secundário relativamente a essa mesma frente. Este erro 

prolongou-se até tempos recentes culminando com a última construção em altura 

efectuada em 2012 (ano oficialmente da conclusão da obra) do edifício Atlantic Plaza, 

ainda que este esteja mais afastado da linha de costa e seja consideravelmente mais 

baixo que, por exemplo, as Torres Europa.  

Este aspecto é totalmente irreversível podendo ser minimizado com a requalificação 

do solo adjacente ou seja com a requalificação dos espaços públicos. Mas neste 

aspecto Cassiano Branco soube respeitar a leitura costeira que se podia ter da Costa 

da Caparica, projectando a construção de edifícios de grandes dimensões numa frente 

de praia mas não massificando essa mesma frente, permitindo a leitura desta região 

como um único espaço desde a praia até à Arriba Fóssil. 

Outro grave problema que a Costa da Caparica se depara está em que esse 

desenvolvimento urbano sem qualquer planeamento não foi acompanhado pela devida 

adequação das infra-estruturas verificando-se hoje em dia uma forte 

impermeabilização do território, agravado pelo facto de existirem grandes construções 

em cima de linhas de água sem que estas últimas tenham sido devidamente 

protegidas. 

O segundo grande erro foi efectivamente a construção em cima de estruturas 

ambientais naturais como é o caso da duna primária, destruindo-a parcialmente, 

roubando terreno natural e território ao mar, impedindo que este ciclo ambiental 

(terra/mar) funcionasse no se equilíbrio ecológico. O resultado está na degradação dos 

equipamentos construídos nessas áreas retiradas à natureza e recentemente 

(Dezembro de 2013/Janeiro de 2014) nas intempéries que resultaram na destruição de 

parte dessas estruturas de apoio bem como a real perda de território de praia. Aqui 

também pouco se pode fazer a não ser, provavelmente repetir de uma forma cíclica a 

reposição de areias numa área de mar relativamente próxima da costa, permitindo 

assim que este perca a sua força na fase de rebentação costeira. E relativamente a 

este aspecto, não sabendo contudo se houve essa preocupação ambiental, Cassiano 

Branco projectou pontes aéreas pedonais que poderiam ser elementos não 
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danificadores da duna primária e que são hoje a solução mais previsível para a 

situação criada.  

E relativamente ao calçadão que hoje existe na frente marítima julgamos que a 

solução mais adequada teria sido a construção de uma plataforma pedonal em 

estacas, algo à semelhança do que foi feito na requalificação da zona ribeirinha de 

Esposende, permitindo a circulação natural da água do mar, não destruindo a duna 

primária e não impermeabilizando toda a frente marítima. Note-se que hoje em dia o 

calçadão é pouco mais do que um muro que serve não só de zona de lazer mas cada 

vez mais de barreira ao avanço do mar.  

Só no princípio do Séc. XX é que surge o primeiro plano efectivo para a Costa da 

Caparica, o CostaPolis. Este nasce em condições particularmente difíceis de 

intervenção, com uma área urbana de alguma forma descaracterizada mas 

profundamente consolidada.  

Este plano acaba por requalificar a frente marítima da Costa da Caparica mas 

acabando por deixar todo o resto do território praticamente na mesma.  

E mesmo na sua intervenção costeira, o CostaPolis, apenas retoca a imagem dessa 

frente. Coloca apoios de praia novos remetendo os pescadores para áreas 

secundárias da Costa, dificultando-lhes claramente o exercício da sua Arte-Xávega. 

Retoca mas não redefine, o que podemos concluir que funcionalmente os problemas 

não foram resolvidos.  

Retira o TransPraia do centro, atirando-o para sul numa perspectiva de que o Metro 

Sul do Tejo avançasse para a Costa, com o apeadeiro junto ao Campo da Bola, mas 

não prevendo esse mesmo apeadeiro no Plano de Pormenor. Ou seja, retirou um valor 

turístico acrescido da Costa da Caparica duma área de afluência para o colocar numa 

zona praticamente sem recursos nenhuns. O resultado deste processo foi a 

possibilidade de simplesmente acabar com o TransPraia.  

No entanto ficaram algumas questões em todo este processo para as quais de 

seguida tentarei dar uma resposta baseada numa opinião muito pessoal: 

 No âmbito do PP1, porque não foi contemplada a norte a área da Cova do 

Vapor? 
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R: O programa original previa uma intervenção nesta zona mas rapidamente foi 

relegada para segundo plano. Trata-se de uma área de restrições e condicionantes 

ainda maiores que as existentes na Costa da Caparica. Trata-se de uma área urbana 

muito mais consolidada, com menor potencial turístico (pelo menos de menor 

reconhecimento) e que se encontra nos limites da reserva natural do estuário do tejo. 

 Porque no PP1 se demoliram os apoios de praia que de alguma forma 

caracterizavam uma arte popular e não se conseguiu intervir em toda a 

área de construção profundamente degradada que se situa junto à encosta 

da Arriba Fóssil e em quase toda a extensão do PP4, nomeadamente no 

conhecido Bairro das Terras do Lelo Martins? 

R: A propriedade privada terá sido um dos factores que condicionou a intervenção 

nesta área urbana. Também o interesse turístico/urbano é de menor relevância já que 

nem se quer é perceptível no acesso à própria Costa da Caparica. Esta área encontra-

se escondida junto à Arriba Fóssil o que relega-a para um interesse secundário. 

 Porque não foram contemplados os parques de campismo a norte do PP2 

como áreas a serem intervencionadas numa estrita ligação com o PP1? 

R: Uma vez mais provavelmente a questão da propriedade privada terá estado na 

base da incapacidade de intervir nestas áreas. Aliás recentemente parte destes 

parques de campismo voltaram a ser vítimas da força do mar. 

 Porque se permitiu que habitações como a famosa Casa da Coroa, 

construída no inicio do Séc. XIX, e que serviu de referência da presença da 

coroa45 na região, tendo sido uma das primeiras casas de pedra e cal da 

Costa da Caparica, tivesse chegado a um ponto de degradação que 

mesmo o IPPAR, que a classificou como património de valor em 2 de Abril 

de 1994 devido ás suas várias qualidades arquitectónicas e documentais, 

não conseguiu evitar a sua demolição em Abril de 1996.   

                                            
45

 Casa da Coroa: Esta casa construída, possivelmente em 1820, pelo mestre de redes José dos Santos, 

foi durante anos das poucas casas de alvenaria que existiram na Costa e por este factor e possivelmente 
outros, em 18 de Junho de 1825, foi nela que D. João VI comeu uma saborosa caldeirada feita por uma 
mulher de nome Maria do Rosário, também denominada pelo vulgo "Maria do Adrião. Tempos depois, 
após a necessária solicitação, foi autorizado o seu proprietário a colocar numa das fachadas da casa as 
armas daquele rei, uma grande esfera armilar em pedra com o brasão português encimado pela coroa 
real e daí o passar a ser conhecida por "Casa da Coroa". 
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R: Julgo que neste caso é relevante o desinteresse por questões de preservação do 

património arquitectónico, sendo aliás uma questão com dimensão nacional. Parece-

me claramente que este caso resultou de uma profunda despreocupação pela 

entidade da própria terra, pela sua história, tendo contudo a certeza que esta situação 

nunca ocorreria presentemente.  

 
Ilustração 61 - Casa da Coroa. Esta casa de carácter simbólico, e 
apesar de ter sido classificada pelo IPPAR em 1994, foi demolida 
quatro anos depois, em 1996 (Almadalmada, 2014). 

 
 
 
 

 

Ilustração 62 - Isto é o que existe actualmente no terreno onde 
outrora foi a Casa da Coroa, um parque de estacionamento ilegal, 
(Ilustração nossa, 2014). 

 
 

 Tendo o CostaPolis como accionista a Câmara Municipal de Almada, 

porque não foi contemplada, a possibilidade de juntamente com uma outra 

entidade municipal criar, à semelhança do programa Re-Habita46 de Lisboa, 

um projecto de reabilitação de prédios ou habitações em elevado estado de 

degradação ou mesmo devolutos com valor patrimonial acrescido para a 

localidade permitindo-se que se degradem acabando por terem o destino 

mais que definido? 

R: O CostaPolis tratou-se de um programa de reabilitação urbana e não de 

reabilitação porta-a-porta. Poderia efectivamente ter feito uma avaliação no terreno 

                                            
46

 Re-Habita: O Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA), 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 105/96, de 31 de Julho, consiste numa extensão do Programa RECRIA e 
visa apoiar financeiramente as câmaras municipais na recuperação de zonas urbanas antigas, sendo 
concedido mediante a celebração de acordos de colaboração entre o IHRU, as Câmaras Municipais e 
outras instituições de crédito autorizadas. Este programa pretende assim apoiar a execução de obras de 
conservação, de beneficiação ou de reconstrução de edifícios habitacionais e as acções de realojamento 
provisório ou definitivo daí recorrente, no âmbito de operações municipais de reabilitação dos núcleos 
urbanos históricos que sejam declarados como áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 
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com caracter meramente informativo do valor arquitectónico a valorizar mas nunca 

teria competências para intervir directamente. Aqui levanta-se igualmente a questão 

da propriedade privada. O programa Re-Habita não se trata de um programa de 

imposição mas sim de incentivo e caso o proprietário não esteja interessado, a 

obrigatoriedade de reabilitar o imóvel toma contornos completamente diferentes. Aliás 

é visível actualmente cartazes fixados à entrada de várias habitações unifamiliares 

indicando o agravamento do IMI por falta de manutenção do bem. 

Hoje temos uma Costa da Caparica com o único plano urbano parado, com um futuro 

incerto e com a perspectiva de herdar problemas criados pelo próprio plano que a 

poderia ter salvado. 

Muito se poderia ter evitado, se se soubesse ler as dinâmicas locais que foram 

surgindo principalmente a partir da década de 60 do Séc. XX. O crescendo 

populacional, não só o temporário mas o permanente, a crescente necessidade de 

expandir a Área Metropolitana de Lisboa com a construção da Ponte 25 de Abril, a 

necessidade de compatibilizar interesses diferentes como o turismo e vida diária dos 

pescadores, até mesmo os fluxos migratórios que se verificaram duma forma mais 

acentuada nos finais da década de 60 do Séc. XX, todos estes factores deveriam ter 

sido motivo para se avançar para um plano urbano local que o estruturasse e 

organizasse, que acrescentasse valor local e não retirasse, que não destruísse o 

maior valor desta região que é o património cultural e ambiental.  

A intervenção num território tem de ser, hoje em dia um acto polivalente, não podendo 

limitar-se apenas ao desenho e ao acto de concepção e construção mas 

necessariamente passando pela avaliação de factores sociais, culturais e económicos, 

respeitando a história e tradições locais, dignificando um povo e a sua cultura, sempre 

na perspectiva que o processo de evolução e integração parte da soma de todos os 

intervenientes e não na sua subtracção. Só desta forma a harmonia entre o homem, o 

espaço e o tempo pode ser alcançada num equilíbrio obviamente desejável.  

  



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   126 

REFERÊNCIAS 

ALMADA, Câmara Municipal. Departamento de Planeamento Urbanístico (2011c) – 

Sistema Urbano. Almada : Câmara Municipal de Almada. (Revisão Plano Director 

Municipal de Almada : estudos de caracterização do território municipal  ; caderno 5). 

[Consult 18 Set. 2014]. Disponível em WWW: <URL: http://www.m-

almada.pt/ngt_server_acd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=115157381&att_display=n&

att_download=y>. 

ALMADA. Câmara Municipal. Departamento de Planeamento Urbanístico (2011a) – 

Enquadramento Territorial. Almada : Câmara Municipal de Almada. (Revisão Plano 

Director Municipal de Almada : estudos de caracterização do território municipal ; 

caderno 1). [Consult 18 Set. 2014]. Disponível em WWW: <URL: http://www.m-

almada.pt/ngt_server_acd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=115156025&att_display=n&

att_download=y>. 

ALMADA. Câmara Municipal. Departamento de Planeamento Urbanístico (2011b) – 

Sistema Social e Económico. Almada : Câmara Municipal de Almada. (Revisão Plano 

Director Municipal de Almada : estudos de caracterização do território municipal  ; 

caderno 4). [Consult 18 Set. 2014]. Disponível em WWW: <URL: http://www.m-

almada.pt/ngt_server_acd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=115162143&att_display=n&

att_download=y>. 

ALMADALMADA (2014) – almaDalmada [Em linha]. Almada : almaDalmada. [Consult. 

15 Ago. 2014]. Disponível em WWW: <URL:http://almadalmada.blogspot.pt>. 

ASCHER, François (2012) – Novos princípios do urbanismo. 3.ª ed. Lisboa : Livros 

Horizonte. 

BORJA, Jordi ; CASTELS, Manuel (1996) – As cidades como actores políticos. Novos 

Estudos. 45 (Julho 1996) 152-166. 

BRANCO, Cassiano (1930) – Pormenor da solução urbanística [Documento icónico]. 

[S.l. : s.n.]. 1 foto cores ; 110 x 215 mm. Disponível no Arquivo Municipal de Lisboa no 

Espólio do arquitecto Cassiano Branco. 

http://almadalmada.blogspot.pt/


Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   127 

BRANCO, Cassiano (1934a) – [Estudo urbanístico] [Documento icónico]. [S.l. : s.n.]. 1 

foto p&b ; 160 x 240 mm. Disponível no Arquivo Municipal de Lisboa no Espólio do 

arquitecto Cassiano Branco. 

BRANCO, Cassiano (1934b) – [Estudo urbanístico] [Documento icónico]. [S.l. : s.n.]. 1 

foto p&b ; 115 x 170 mm. Disponível no Arquivo Municipal de Lisboa no Espólio do 

arquitecto Cassiano Branco. 

CHOAY, Françoise (1998) – Urbanismo. 3.ª ed. São Paulo : Editorial Perspectiva. 

COSTA DA CAPARICA. Junta de Freguesia (2014) – Brazão [Em linha]. Costa da 

Caparica : Junta de Frequesia da Costa da Caparica. [Consult. 16 Out. 2014]. 

Disponível em WWW: 

<URL:http://www.freguesias.pt/portal/heraldica_freguesia.php?cod=150303>. 

COSTA, Pedro Campos ; MOREIRA, Paulo (2013) - Noutra Costa da Caparica. Jornal 

Arquitectos [Em linha]. 247 (Mai.-Ago. 2013) 88-99. [Consult 18 Set. 2014]. Disponível 

em WWW: <URL: http://www.jornalarquitectos.pt/noutra-costa-da-caparica/>. 

ESTÚDIO HORÁCIO NOVAIS (s.d.) - Praça Francisco Sá Carneiro, Lisboa, Portugal 

[Documento icónico]. In FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Biblioteca de Arte - 

Estúdio Horácio Novais (Horácio Novais Photographic Studio) [Em linha]. [Lisboa] : 

Flickr. 1 fotografia : p&b. [Consult. 22 Mar. 2011]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.flickr.com/photos/biblarte/4473643372/in/photolist-7PjAjh-7PfBug-7PfChn-

q9HAER-q9HtdB-7PcwNX-akzAky-efdyM6-e1fo81-e19GEc-pR1StY-oMhH4z-pmTZiG-

5HSSgx-pN4MP6-k7NTXT-dtTiPJ-nhP1uV-pFkfNQ-9D5sK8-9jqaK5-9jdgkH-9jdgz6-

9jfqJy-nhwGHF-36ZYyx-dEyq4E-efjiGC-dEt2Bt-a8vrHQ-e1b76x-dxihmX-cxoXxQ-

hRQRq1-g6ajfo-ioZS49-ioZSth-6i8U5H-ioZNDV-ip1wY2-ioZRTw-bGvtN4> 

FÉRIAS NA COSTA DA CAPARICA PORTUGAL (2014) – Lenda da Caparica. In 

FÉRIAS NA COSTA DA CAPARICA PORTUGAL – Costa da Caparica [Em linha]. 

Costa da Caparica : Férias na Costa da Caparica Portugal. [Consult. 15 Set. 2014]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.costadacaparica.com.pt/pag.asp?pag=11&t=Lenda-da-Caparica>. 

FERNANDES, Maria Teresa Palma (2012) – Esboço histórico sobre a Costa da 

Caparica. Notícias da Gandaia [Em linha]. Costa da Caparica. (22 Mai. 2012). 

[Consult. 15 Set. 2014]. Disponível em WWW: <URL: http://gandaia.info/?p=1431>. 



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   128 

GARNIER, Tony (1904) – Cidade industrial de Tony Garnier [Documento icónico]. In 

ST. LOUIS PUBLIC LIBRARY - St. Louis Public Library [Em linha]. St. Louis : St. Louis 

Public Library. [Consult. 24 Set. 2014]. Disponível em WWW: < 

http://exhibits.slpl.org/steedman/data/SteedmanDetail240068028.asp>. 

GRANADEIRO, Rui (2014) - Os saveiros meia lua da Costa da Caparica. In 

GRANADEIRO, Rui - Almada Virtual Museum [Em linha]. Almada : Rui Granadeiro. 

[Consult. 25 Set. 2014]. Disponível em WWW: <URL: http://almada-virtual-

museum.blogspot.pt/2014/03/os-saveiros-meia-lua-da-costa-da.html#uds-search-

results >. 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (2014) – História - 

Cultura [Em linha]. [S.l.] : ICNF. [Consult. 18 Ago. 2014]. Disponível em WWW: 

<URL:http://www.icnf.pt/portal/ap/p-prot/ppafcc/hist-cult> 

KOOLHAAS, Rem (1995) – La Ciudad Genérica. Barcelona : Editorial Gustavo Gill. 

LEITE, José (2013) – Costa da Caparica (1). In LEITE, José – Restos de Colecção 

[Em linha]. Lisboa : José Leite. [Consult. 23 Set. 2014]. Disponível em WWW: 

<http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2013/06/costa-da-caparica-1.html> 

LISBOA. Câmara Municipal (1991) – Cassiano Branco, uma obra para o futuro. 1.ª ed. 

Porto : ASA. 

LISBOA. Câmara Municipal (2014) – RH : re-habitar Lisboa [Em linha]. Lisboa : CML. 

[Consult. 15 Out. 2014]. Disponível em WWW:<URL:http://rehabitarlisboa.cm-

lisboa.pt>. 

MARTINS, José Ricardo Dias (2014) – Entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia 

da Costa da Caparica. [Entrevista realizada por] António Manuel Abreu Carvalho 

Pereira Rufino. Costa da Caparica : [s.n.]. Entrevista ao Presidente da Junta de 

Freguesia Sr. José Ricardo Dias Martins, realizada na Junta de Freguesia, na Costa 

da Caparica, no dia 14 de Outubro de 2014, às 10H00. 

NEVES, Mário Silva (2002) – Tu, Costa Minha!... O passado e o presente. 1.ª ed. [S.l.] 

: Selenova-Artes Gráficas. ISBN 972-95807-8-2. 

P., Nuno (2012) - Roteiros e visitas pela paisagem vegetal urbana e regiões 

metropolitanas de Lisboa. Material vegetal da Margem Sul do Tejo: da Costa de 

http://www.icnf.pt/portal/ap/p-prot/ppafcc/hist-cult
http://rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt/
http://rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt/


Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   129 

Caparica até ao Seixal. In P., Nuno - Atlas de Plantas Exóticas Cultivadas Em Portugal 

I [Em linha]. [S.l. : s.n.]. [Consult. 25 Set. 2014]. Disponível em WWW: 

<http://plantasexoticascultivadasemportugal.blogspot.pt/2012/11/roteiros-e-visitas-

pela-paisagem.html> 

PORTO EDITORA (2014) – Infopedia [Em linha]. Porto : Porto Editora [Consult. 12 

Jun. 2014]. Disponível em WWW:<URL:http://www.infopedia.pt/>. 

PORTUGAL, Costa da Caparica (2014) – Lenda da Caparica [Em linha]. Costa da 

Caparica : [Cosnult. 14 Out. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.costadacaparica.com.pt/pag.asp?pag=11&t=Lenda-da-Caparica> 

PROGRAMA POLIS (2003) – Viver a Costa da Caparica : Programa Polis [Em linha]. 

Costa da Caparica : Programa Polis. [Consult. 15 Set. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.costapolis.pt/index.php>. 

RIBEIRO, Fernando (2007) – Palheiros. In  RIBEIRO, Fernando - A Matéria do Tempo 

[Em linha]. Porto : Fernando Ribeiro. [Consult. 16 Ago. 2014]. Disponível em WWW: 

<http://amateriadotempo.blogspot.pt/2007/04/palheiros.html>. 

ROSSI, Aldo (2013) – Autobiografia científica. Lisboa : Edições 70. 

SALOMÃO, Ricardo (2013) – Os palheiros da Costa da Caparica. Notícias da Gandaia 

[Em linha]. Costa da Caparica. (22 Mai. 2012). [Consult. 15 Set. 2014]. Disponível em 

WWW: <URL: http://gandaia.info/?p=5051>. 

SITIOS, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, SA (2014) – Residêncial Mar e 

Sol [Em linha]. Lisboa : Sítios, Serviços de Informação Turística, SA. [Consult. 15 Ago. 

2014]. Disponível em WWW: <http://www.chequehotel.pt/Residencial-Mar-e-Sol.htm> 

VIEGAS, Domingos (2013) - Descobertas as imagens mais antigas de Vila Real de 

Santo António. Jornal do Algarve [Em linha]. (22 Dez. 2013). Disponível em WWW: 

<URL:http://www.jornaldoalgarve.pt/descobertas-imagens-mais-antigas-de-vila-real-

de-santo-antonio/>. 

 
 

http://www.chequehotel.pt/Residencial-Mar-e-Sol.htm
http://www.jornaldoalgarve.pt/descobertas-imagens-mais-antigas-de-vila-real-de-santo-antonio/
http://www.jornaldoalgarve.pt/descobertas-imagens-mais-antigas-de-vila-real-de-santo-antonio/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

  



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   132 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Cronologia de Cassiano Branco. 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
  



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   133 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO A 
Cronologia de Cassiano Branco 

 



 

 

  



Costa da Caparica: de Cassiano Branco á Realidade 

António Manuel Abreu Carvalho Pereira Rufino   136 

Cronologia de Cassiano Branco  

1912 – Faz a sua primeira matricula na escola de Belas-Artes de Lisboa, inscrevendo-

se em: 

          - Desenho linear geométrico e princípios de perspectiva 

          - Elementos de desenho de figura do relevo  

          - Desenho de ornato do relevo 

1914 – Abandona a EBAL e passa a frequentar o Ensino Técnico – Industrial 

1917 – Casa com Maria Elisa, uma jovem do círculo de amigos da família, trabalha 

num banco, paralelamente á colaboração com o pai numa pequena fábrica de 

perfumaria, em Queluz. 

1918 – Nasce a única filha de Cassiano Branco, Maria Elisa 

1919 – Termina o ensino Técnico- Industrial. Ano em que a BauHaus e fundada por 

Walter Gropius e o Arquitecto Le Corbusier projecta a Casa Manel 

1921 – Recomeça o seu Curso (especial) de arquitectura  

1926 – Conclui os estudos universitários 

1928 - Stand de automóveis Rios de Oliveira, Avenida da Liberdade, Lisboa 

1929 - Primeiras propostas para o Cineteatro Éden, Lisboa. 

1930 - Segundo projecto para o Cineteatro Éden | Projecto de urbanização para a 

Costa da Caparica (não construído) | Projecto para uma Cidade do Filme Português 

(não construída). 

1931-32 – Terceiro projecto para o Cineteatro Éden. 

1933-36 – Diversos prédios e moradias em Lisboa (Av. Álvares Cabral; Av. António 

José de Almeida, nº 10, 14, 16, 24; etc.). 

1934 – Hotel Vitória, Avenida da Liberdade, Lisboa (actual Centro de Trabalho Vitória, 

PCP).  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89den_Teatro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Portugu%C3%AAs
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1937 – Barragem do Rio Ponsul, Idanha-a-Nova | Barragem do Vale do Gaio, 

Estremadura | Prédios na Av. Defensores de Chaves, na Rua Nova de S. Mamede, 

etc.  

1937-62 – Portugal dos Pequenitos, Coimbra.  

1938 – Estação Terminal do Caminho‐de‐Ferro de Benguela (no Lobito) e Projeto do 

Grande Hotel do Luso.  

1939 – Coliseu do Porto, Rua Passos Manuel, Porto.  

1940 – Plano de urbanização, Exposição do Mundo Português, Lisboa | Grande Hotel 

do Luso.  

1941 – Junta Nacional do Vinho, Rua Mouzinho da Silveira, 5, Lisboa.  

1943 – Proposta de um arranha-céus na Avenida da Liberdade, Lisboa.  

1947-48 – Primeiros estudos e projetos para o Cinema Império, Lisboa.  

1951 – Prédio na Praça de Londres, Lisboa.  

1958 – Proposta para uma ponte sobre o Tejo (não aprovada). 

1970 – Morre a 24 de Abril 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Exposi%C3%A7%C3%A3o_do_Mundo_Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_de_Londres
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