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TNTRODUQAO

O trabalho que aqui se apresenta surge como prova de dissertag6o do curso de mestrado em
RecuperagSo do Patrim6nio Arquitect6nico e Paisagistico, criado pela Portaria n" 5251g9 de
10 de Julho.
Se o grande contributo deste cwso se prende com a sistematizagao inovadora de metodologias
para a reabilitaqdo do patrim6nio hist6rico edificado e da paisagem hist6rica, afigurou-r.-no,
de grande relev6.ncia e utilidade a sua aplicagSo, no Ambito do conceito de paisagem global,
num fnico objecto de estudo.
Pelo que a escolha desse objecto deveria ser bastante criteriosa. Ele deveria reunir, por um
lado, qualidades e potencialidades que justificassem o estudo a que nos proprinhurrroi ., po.
outro, necessitar de intervengdes que visassem a sua recuperagSo, salvaguarda e valorizag6o.
O nricleo hist6rico de Cacela, classificado de Im6vel de Interesse Ptiblico pelo Decreto no 2/96
de 6 de Margo e aZona Especial de Protecgdo, em vias de classificagdo, integrados no parque
Natural da Ria Formosa, estavam nestas condig6es.

A paisagem hist6rica onde a povoagdo se localiza, marcada pelo encontro das "fdcies
maritima e terrestre", para aidm de possuir um conjunto singular de componentes biofisicas e
esteticas expressa nos seus espagos urbano, rural e marinho, suporta diferentes e importantes
actividades econ6micas e sociais, e redes de comunicag6o internas.
Constitui por isso uma heranga que 6 necessS.rio transmitir is geragdes vindouras, pelas
seguintes raz6es:
o povoirllento equilibrado do territ6rio onde o cardcter irnico da paisagem d acompanhado

pelas solugdes urbanas e arquitect6nicas, sendo evidente a forte relagdo entre a povoag5o e
o sitio genetico.

' integragEo dos diferentes sistemas de utilizagdo das estruturas biofisicas numa estrutura
permanente cujos componentes constituem urn sistema continuo de vida silvestre, ou seja,
a perman€ncia, num quadro humanizado, da presenga de vida selvagem.

' manutengSo da rentabilidade da terra ao longo do tempo, ou mesmo o seu aumento, sem
que se degrade o fundo de fenilidade do espaqo agricola; e perman0ncia da exploragio
racional dos recursos marinhos e a sua compatibilizaqdo com a conservagdo da natureza.

' conciliagdo da protecgso dos recursos naturais com a sua utilizagdo para o recreio atrav6s
de um equilibrio entre os objectivos da conservagdo e os da usufruigdo.

Resultado do trabalho de civilizag6es, povos e geragdes, a paisagem hist6rica de Cacela,
caractetizada por um acerto entre as circunst6ncias do meio e a humanizag6o, considerada,
ainda, biologicamente equilibrada, de acentuada diversidade ecol6gica e cujo conterido
est6tico 6 de ineg6vel valor cultural, continua a ter um importante papel econ6mico e social na
perman6ncia das potencialidades produtivas da "regi6o" e no desenvolvimento do seu valor
intrinseco.

Se as indristrias paleoliticas de Cacela constituem os prim6rdios da humanizagdo do seu
territ6rio, a sua fundagdo poder6 remontar ir dpoca de colonizaqSo fenicia do Mediterr6neo
ocidental. Teria entSo um car6cter de entreposto comercial que os romanos terio modificado e
transformado em urbe. Esta ter6 sido composta por um oppidum e por uma villa.
Os mugulmanos erguem no mesmo local um sistema defensivo com um pequeno habitat
interno e uma cisterna.



Se a passagem de recinto fortificado isldmico a praga-forte portuguesa (resid6ncia e quartel do
Mestre e dos freires de Santiago de Espada durante a Reconquista) marcou decisivamente e
para sempre a estrutura conceptual urbanistica da povoag5o, a sua morfologia urbana ir6, com
a edificagdo da igreja manuelina (que incorporou elementos do templo medieval) e da
fortaleza joanina, receber influOncias igualmente marcantes e decisivas do urbanismo
quinhentista.
Sede de concelho entre 1283, ano em que recebe foral de D.Dinis, e 1775, ano em que o seu
territ6rio 6 integrado no rec6m criado concelho de Vila Real de Santo Ant6nio, a vila de
Cacela frcar6, com a sua hist6ria ligada para sempre d. causa liberal, pois foi d "sombra,,da sua
fortalez4 acabada de reedificat (1794) que, a 24 de Junho de 1833, se deu o desembarque dos
partidarios de D.Maria II, recebidos um m6s depois, a24 de Julho, com apoteose, em Lisboa.
No inicio do sdculo XX, reflexo da conjugagdo das potencialidades naturais do territ6rio e do
dinamismo s6cio-econ6mico do meio, a povoagSo conhece o maior impulso no seu
desenvolvimento social e econ6mico, acompanhado pelo crescimento urbano que ditar6 os
actuais limites do nricleo hist6rico.
A vila de Cacela constitui, hoje, um aglomerado de notavel originalidade, especial significado
e forte simbologia, integrada numa paisagem distinta e sem par no litoral algarvio.
A riqueza dos sucessivos planos topogr6ficos criados pela sua estrutura urbana, que mantem o
essencial da sua integridade, o elevado efeito qualificador da cisterna 6rabe, da cerca
medieval, da fortaleza quinhentista - setecentista, da igreja manuelina, de alguns elementos da
sua arquitectura popular como os telhados, as chamines e as platibandas, assim como o jogo
de texturas e cores, conferem ao conjunto urbano um ambiente com elevado interesse do
ponto de vista cultural, arquitect6nico e social, do qual n6o pode estar ausente a riqueza dos
valores biol6gicos, econ6micos, c6nicos e culturais da sua "paisagem agro-marinha".

No entanto, nos tltimos vinte anos, por motivos que se prendem, fundamentalmente, com a
especulagSo imobili6ria reflexo do "boom" turistico e com a falta de uma gestao integrada do
patrim6nio cultural e natural, o nticleo hist6rico de Cacela e a paisagem envolvente tgm sido
alvo de um processo que tem conduzido ir deformagEo e empobrecimento do car6cter, da
expressdo e da imagem da arquitectura da vila, ao mesmo tempo que tem provocado
profundas alterag6es demogriificas que se repercutem sobre os vdrios dominios da vida
colectiva, representado uma ameaga para o equilibrio social da povoagdo.
Tambem o seu plano de enquadramento, caracterizado por uma paisagem composta por uma
complexa sobreposig5o e interrelaqSo de dominios espaciais, tem vindo a ser sucessivamente
adulterado e descaracterizado.

O locus do nricleo urbano, ao combinar as vantagens de uma posigao comercial com as de um
sitio defensivo, fez com que o aglomerado tivesse sido, ao longo do seu percurso hist6rico,
parte integrante do territ6rio, tendo-se estabelecido, desde sempre, relag6es biunivocas entre
este e a povoagdo.
A adaptagSo do povoado ao territ6rio constituiu, durante s6culos, um entendimento especffico
da paisagem.

No entanto e se, devido ao processo de evolugio estas relag6es deixam de existir, a imagem e
a fungdo, tanto do aglomerado como do espago cultural e natural que o envolve v6o,
paulatinamente, perdendo o seu significado, acabando por anular-se. Pelo que o nricleo urbano
foi e terii de continuar a ser o ponto de partida e um referencial para o .qullibrio da paisagem
em que est6 integrado.



N6o se poder6, pois, pensar na requalificagdo do nricleo hist6rico de Cacela se n6o se mantiver
ou reforgar a sua razlo de ser no territ6rio. Decorrendo, naturalmente, essa razdo, da vis6o
integrada e horizontal dos problemas do territ6rio e do papel que a povoag5o ai desempenha.
O que pressup6e a integragSo das exigdncias da conservagdo do patrim6nio arquitect6nico e
paisagistico no processo de reabilitagdo urbana integrada e no ordenamento do territ6rio.
A salvaguarda do patrim6nio tem obrigatoriamente que se integrar na realidade quotidiana do
meio que o envolve, caso contr6rio 6 reduzir o patrim6nio que se quer defender ao estado de

simples objecto de contemplagdo.

De facto. o nfcleo urbano de Cacela, privado do seu car6cter unitS.rio e do seu quadro
paisagistico, cultural e ambiental, perdia grande parte do seu significado.
!E pois integrada no seu "quadro de vida" que se propde a conservagdo, salvaguarda e

valorizagdo da antiga vila.
Esta nunca foi exclusivamente porto comercial, praga militar, centro politico-administrativo e

religioso ou nircleo residencial e turistico, desligada e indiferente em relaqdo aos sistemas
produtivos.
E o seu car6cter unitario e a sua integragdo no meio que a tomam um "organismo" complexo e
essencial.

E esta caracterizagSo que se deverd ter em conta no langamento das bases para o planeamento

global da paisagem que permita a todas as camadas da estrutura social e econ6mica a

reafirmaqdo do seu car6cter essencial especifico.
Na realidade, a salvaguarda e valorizagdo do nricleo hist6rico de Cacela e da zona especial de

protecgdo s6 e vi6vel se integrada na conjuntura funcional da resoluglo das necessidades

sociais, contribuindo assim para o aumento do seu valor de utilizagSo.

O conceito de salvaguarda ganha, contudo, contornos muito distintos consoante o objecto em

causa. Definido este, pareceu-nos que a perspectiva de uma conservag6o integrada 6 aquela
que mais leva em consideraqSo a globalidade da 6rea de intervengdo.
Assim, ao avangar-se para uma abordagem de Ambito global, integrando os dominios cultural
e natural, e ndo sectorial, meramente hist6rica ou ecol6gica, ampliou-se bastante o dngulo a
partir do qual se observa a paisagem do ponto de vista patrimonial. Facto que fez evoluir na

mesma direcgdo as metodologias de abordagem, os postulados juridicos que as enquadrarn, a

investigagdo multidisciplinar e o cruzamento de conhecimentos em 6reas temdticas

complementares numa visdo de sintese dada pela formaqdo em Arquitectura Paisagista e pelo
presente curso de mestrado, ao mesmo tempo que se procurou uma metalinguagem que

facilitou o desenvolvimento de uma estrategia comum.
Neste sentido procedeu-se ir elaboragSo de um corpus informativo de base, globalizante, sobre

a paisagem, os ecossistemas marinhos e terrestres, o tecido urbano e os edificios, o tecido

social e econ6mico da zona, a partir do qual as estratdgias de intervengSo s6o mais

razoavelmente tragadas.

Pretendem-se, assim, interveng6es mais alargadas que assegurem para al6m das ac96es sobre

o edificado, a reabilitagdo socio-econ6mica e funcional do nricleo urbano e da paisagem

envolvente.
Pelo que, a suficiente investigagdo de base, ao permitir o encontro de "especialidades" e de

intengOes e ao apoiar eficientemente a praxis, garante o enquadramento das interveng6es no
patrim6nio arquitect6nico e paisagistico de forma integrada numa "politica global de

ordenamento" dos espagos urbano, rural e marinho.
Eis o percurso estrategico seguido no processo de desenvolvimento do corpus informativo
com vista d definigSo das Bases para uma Proposta de Salvaguarda e Valorizagdo do Nricleo
Hist6rico de Cacela e daZona Especial de ProtecgSo:
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entender a evolugao da paisagem global no sentido de integragdo da povoag6o na sua
envolvente territorial, estudando-os nas suas interrelagdes e inter-depend6ncias. com vista i
solugSo conjunta de problemas e d optimizag6o do meio, por forma a conceder is
populag6es equidade no processo e melhor qualidade de vida. Estabelecer, portanto,
relag6es fortes e constantes com o planeamento global da paisagem articulando o
ordenamento biofisico e a reabilitag6o urbana com o planeamento social e economico,
tendo sempre em ateng5o o equilibrio ecol6gico, a gestdo racional dos recursos naturais,
uma efectiva manutengdo das caracteristicas tipol6gicas (no que respeita aos edificios) e
urbanas, e o bem estar das populagdes residentes.

nao privile giar apriori qualquer sector de intervengio ou perspectiva disciplinar de modo a
obter-se uma interpretagdo e compreensdo integradas do nricieo urbano, jo .rpugo rural e
da zona lagunar, e ndo um somat6rio de perspectivas por vezes antagonicas sobre o
territ6rio e a populagdo nele fixada.

colocar continuamente diferentes e adequadas respostas d mriltipla diversidade de
problemas da modificagdo da paisagem, da deterioragiio social e fisica do nricleo urbano,
entendendo o patrim6nio como uma heranga e procurando solidificar a ponte, sempre
dificil de manter, pela qual se liga ao passado, ao momento actual e ao futuro.

' utilizagdo do forte enraizamento e conhecimentos da 6rea objecto de estudo num processo
participativo constante, ligado directamente d AssociagSo de Defesa, Reabilitagao,
InvestigagSo e PromogSo do Patrim6nio Natural e Cultural de Cacela e do envolvimento da
populagSo na construgdo da paisagem que lhe pertence.

Importa referir que se procurou que o contacto vivencial com a realidade nio constituisse, it
partida, um problema e ndo induzisse em nenhum momento a tentagoes de pragmatismo que
pudessem, de algum modo, conduzir ao imediatismo de conclusdes ou .,saberes,, ou ao
practicismo empirista. Pelo que se procedeu a uma observagdo diferencial dindmica
posicionando os elementos da paisagem nas diversas circunstdncias do seu dominio espacial,
passando a ser a l6gica das relagdes e das organizag6es que tomamos como a paisagem real
que interessa ao nosso conhecimento.

o nosso estudo seguindo a metodologia orientada pelo Professor Doutor Virgolino Ferreira
Jorge dividiu-se em tr€s partes fundamentais.
Na primeira procedeu-se ao estudo hist6rico-geogr6fico de Cacela. para o efeito houve que
sistematizar a investigag6o atravds da aplicagao dos seguintes itens:
1' Localizaqdo - refer€ncia aos dois conceitos importantes relacionados com a localizag6o da

povoagSo: o de situaEdo - intimamente relacionada com a sua fungdo original, e o de s[tio -
que compreende o conjunto de caracteristicas do local concreto onde se implantou o ntcleo
urbano.

2' Caracterizaqdo Paisagistica - aniilise da paisagem incluindo o enquadramento na regido
natural, os aspectos biofisicos (pedologia, hidrogeologia, vegetagdo, etc.) a zonagem, ou
seja, a definigSo das estruturas ecol6gica e produtiva da paisagem, a sua compartimentag6o
e biodiversidade, a avaliagSo dos componentes est6ticos, a evolugao da paisagem global e a
sua potencialidade. Este estudo envolveu ndo s6 a an6lise biofisica do territ6rio e as
leituras ecol6gica e cultural da paisagem, mas tambdm a aniilise do sentido, processos,
objectivos e raz6es determinantes das transformag6es da paisagem em termos sociais e
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culturais. Tendo-se identificado, desde logo, os elementos estruturantes e dissonantes da
paisagem e dos tr6s tipos de espagos onde deverSo necessariamente desenvolver-se os
esforgos de salvaguarda: espago de suporte da vida de relagdo - "continuo construido,,-
nlicleo urbano; estrutura ecol6gica da paisagem- "contfnuo natural"- Reserva Ecol6gica
Nacional, e estrutura ritil da paisagem - "continuo produtivo"- Reserva Agricola Nacional.

3' origens hist6ricas - resumo hist6rico de car6cter gen6rico, desde os prim6rdios da
ocupagao humana do territ6rio ate d criagSo do municipio de Cacela e de l2g3 aos nossos
dias.

4. EvoluqSo socio-econ6mica dadrea de intervengdo, d,a 6poca de fundagio da povoagdo ir
actualidade. Registo das caracteristicas gerais e evolugdo do tecido sociaj e econ6mico e da
apropriagao do espago urbano e do territ6rio, pelas populag6es e pelas actividades.
Perceber o papel que o nficleo urbano desempenhou ao longo do tempt no territ6rio, as
formas que expressaram esse papel, as ideias chave que orientaram a sua expressdo, o tipo
de populagdo que sucessivamente se apropriou do nricleo urbano e da paisagem envolvente
e as caracteristicas b6sicas do seu estatuto social e do seu modo de vida na relag6o com o
espago.

Anrilise demogriifica e socio-econ6mica das populag6es residentes no nticleo hist6rico e na
zona especial de protecaSo em 1997, onde para aldm da definigdo do estatuto e ocupag6o
dos fogos, finalidade e tipo de utilizagdo, se procedeu d caracterizacio econ6mica e social
das populag6es relativamente ir idade, composigSo das famflias e situag5o perante a
actividade, categoria e ramos de actividade e diagn6stico dos principais problemas e
aspiragdes das populag6es.
InformagSo que constitui um precioso auxiliar pua a compreensdo da realidade presente e
construgSo da sua qualificagdo e desenvolvimento.

Na segunda parte efectuou-se o estudo da hist6ria da evoluqao do tecido urbano, de
importAncia fundamental para a compreensdo da morfologia urbana e para a interpretagio do
seu desenvolvimento.
Para a leitura da estrutura urbana procedeu-se d identificagao das etapas de formag6o,
preenchimento e crescimento do tecido urbano; transformaqdo do seu parcelamento, tragado
viririo e edificagdo; caracterizagdo morfol6gica fundamenral e tipologias principais de cada
fase de crescimento; acontecimentos marcantes; elementos e processos estruturantes dessa
evolu96o.
A leitura da imagem do edificado como objecto pr6prio de analise e interveng6o realizou-se
de forma a identificar as caracteristicas do nricleo hisi6rico e da zonaespecial de protecaao no
que se refere d gdnese hist6rico-artistica dos edificios - dpocas e tipos de edificagio - e sua
singularidade e valor dos seus componentes, a sua integragao num padr6o construtivo -
sistema construtivo, componentes materiais e tdcnicas, an6lise critica da imagem
arquitect6nica actual e estado de conservag5o dos edificios.
A an6lise arquitect6nica do nricleo hist6rico e da zona de protecgao, em 1997, contribuiu para
o levantamento: das caracterfsticas da organizagdo espaciai e construtiva de todos os edificios;
do conjunto de alterag6es, adiq6es e elementos dissonantes que apresentam; da situag6o
habitacional; do estado de conservagdo e principais **if..tugo., patol6gicas; das
interveng6es a efectuar e sua prioridade.
Esta informagdo interessa para esclarecer a capacidade de uso que os edificios oferecem,
tendo em atengSo as actuais exig6ncias do modo de vida e os problemas construtivos que ser6
necess6rio encarar para a sua reabilitagdo e conservagdo.
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Procedeu-se posteriormente ir an6lise do espago exterior urbano como objecto em si, como
espago arquitect6nico formalmente definido a tr6s dimensdes, onde se pro."rru- actividadese comportamentos que contem/realiza a vida urbana, que produz sensag6es e emog6es e
transmite signifi cados.
Analisada a povoagSo segundo os principais elementos que a constituem - as pessoas, as
actividades e os espagos - definiu-se a sua expressdo particular - o car6cter urbano, e
procedeu-se ir interpretagio e avaliagSo dos seus aspectos significativos - a imagem urbana.

Na terceira parte s6o elaboradas Bases para uma Proposta de Salvaguarda e Valorizag6o do
nricleo hist6rico de Cacela e dazona especial de proiecaio, cujos objectivos se definem no
dmbito do alargamento da nog6o de patrim6nio, na qual se abarcam as relagoes da povoagio
com o seu meio envolvente natural e cultural.
Numa concepqao dindmica e abrangente, no sentido do planeamento global da paisagem,
estabelecem-se estrat6gias de interveng5o considerando que a reabilitagdo da paisagem
hist6rica, na perspectiva de uma conservagdo activa e integrada do patrim6nio urbano,
arquitect6nico e paisagistico, 6 aquela que mais leva em consideiagdo a gtobatidade da iirea de
estudo.
Dai a estruturagio de operagdes que conjuguem no
diversos tipos de acaOes de reabilitagdo prioritarias
totalidade dos seus mirltiplos objectivos.
As intervengdes propostas enquadram-se numa filosofia geral que reflecte o espirito das
diversas leis nacionais de defesa e salvaguarda do patrim6nio e que respeita as teorias do
desenvolvimento das acades de conservag5o, tal como t€m sido entendidas nos varios
documentos internacionais. De entre estes destacarn-se, ao nivel dos principios, a Carta
Internacional sobre a ConservagSo e Restauro de Monumentos e Sitios (Veneza, 1964), a
Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Hist6ricas (washington, 19g7), o Apelo
sobre a Arquitectura Rural e o ordenamento do Territ6rio (Granada, 1976\, a cartaEuropeia
do Litoral ( 1981) e a carta Europeia do ordenamento do Territ6rio ( l9g4). 

' -

Defendemos que o vasto alargamento da nog5.o de patrim6nio s6 poaera ser enfrentado napratica com um correspondente alargamento da participag5o da sociedade. As estrat6gias para
a viabilizaqao, tanto operacional como financeira, p..u^e- a participagdo de todos, conciliando
recursos oriundos dos v6rios dmbitos e niveis da administragdo ptiblica e o comprometimento
e envolvimento da sociedade civil na co-responsabilizagSo e consecugdo das diferentes ac'6es
de conservagdo e reabilitagdo.

interveng6es, definido-se as virias operagOes de
hist6rico e na zona especial de protecgdo, e

espago urbano, rural e marinho, os
de modo a tornar compreensivel a

E neste sentido que se apresenta o quadro de
reabilitagdo prioritarias a realizar no ntcleo
respectivos intervenientes responsiiveis.
Por fim concebe-se um "documento" normativo" global - proposta de regulamento para umPlano de Salvaguarda e Valorizagao - que identifica serviddes admnistrativas e outras
restrigoes de utilidade priblica ao uso dos solos e que estabelece um conjunto de orientag6es
para o uso, ocupagio e transformag6o do solo no Ambito do nricleo hist6rico de Cacela e da
zona especial de protecgSo, com a inteng5o de disciplinar e controlar as interveng6es na drea
considerada.

l3



I - PARTE
ENeUADRAMENTo Hr srozuc o-GEocnAprc o

G:a



l.LocalizagSo

A localizagdo dos nricleos urbanos est6 reiacionada com dois importantes conceitos: o de
<situagSo> e o de <sitio>.
Se o primeiro conesponde ao posicionamento face a outra povoag6es, d irea territorial que
lhes funciona como suporte e d,s vias de comunicagSo, e est6 directamente relacionado com a
fungdo original. com a razdo da sua fundagdo, o sitio compreende o conjunto de caracterfsticas
- topogr6ficas, hidrogr6ficas, geol6gicas, pedol6gicas e clim6ticas - do local concreto de
implantag6o.

A exist6ncia de ma razdo de ser de natureza estruturante na formagdo dos primeiros
aglomerados concolre para que as modemas teorias hist6ricas introduzam no seu vocabuliirio
o conceito de <lugares centrais>; conceito que pressupde a interdepend6ncia entre alguns
povoados e o seu suporte territorial e que adquirem uma verdadeira dimens5o quando essa
relagdo hist6rica se prolonga por diversas epocas.
A ocupagd.o humana do Algarve p6e em relevo a tend6ncia para a litoralizagSo do povoamento
e para o estabelecimento. desde muito cedo, de um tipo de povoamento baseado num sistema
de actividades agro-marinhas directamente apoiado por um comdrcio maritimo ir distdncia.
A base do sistema de povoamento da regi6o, formada por uma linha continua de locais
costeiros, entre os quais se conta Cacela, evidencia uma interdependdncia com a posigdo que
cada um deles, ainda hoje, ocupa no territ6rio.
Localizado no concelho de Vila Real de Santo Ant6nio, o ntcleo hist6rico de Cacela dista 12
quil6metros daquela cidade pombalina e de Tavira e, ainda, de Castro Marim, sua cong6nere
hist6rica.
A sua posigdo maritima e as actividades dai decorrentes, como a pesca e o com6rcio, e a sua
posigS.o rural, entre fdrteis terras, com uma boa produqdo agricola, cont-erem-lhe riqueza e
prestigio durante sdculos.
No entanto e para al6m da importincia proporcionada pela exploragio e comercializagdo dos
recursos naturais Cacela det6m, ao longo da hist6ria, uma import6.ncia, irs vezes
transcendental, associada d sua situagdo geo-estrategica.
A povoagdo ocupa um ponto not6vel do litoral, dominando visualmente um vasto territ6rio,
com evidente vocagdo para ter desempenhado, desde a sua fundagdo, um importante papel nas
rotas comerciais com o Mediterraneo e o mundo drabe, e na vigildncia e defesa da orla
costeira e do hinterland.

No entanto o valor da sua localizagSo sofreu v6rias alterag6es ao longo do tempo devido a
factores de vdria ordem, nomeadamente a designios politicos que consistiram na extingdo do
seu concelho e na sua integragio no municfpio de Vila Real de Santo Ant6nio, devido a
causas naturais relacionadas com mudangas no ecossistema costeiro e devido a causas sociais
e econ6micas relacionadas com a dispersdo da populagSo pelo espago agricola e com a
evolugdo da rede de transportes e a consequente facilidade de comunicag6es que obviaram,
com a construg6o do caminho-de-ferro e da estrada nacional entre o Guadiana e Faro, a
fundagdo de um novo centro urbano, dois quil6metros a nordeste, cuja designagao - Vila Nova
de Cacela - revela a sua filiagdo.
A antiga vila de Cacela, hoje erradamente conhecida por "Cacela Velha" e/ou por "Sitio da
Igreja", ndo perdeu contudo a sua razdo de ser, pois continua com v6rios poderes e fung6es
sobrepostas - militar, religioso, residencial. turistica - e com uma ligagdo orgd.nica ao territ6rio
envolvente do qual continua (centro); embora o seu equilibrio social se encontre ameagado

l4



pela "sangria populacional" e envelhecimento demogr6fico que se repercutem sobre os v6rios
dominios da vida colectiva.
Nesta regiio de horizontes abertos ao mar mas tambdm i fdrtil orla terrestre, a localizagao dos
nricleos populacionais em pontos chave do litoral foi determinante para as estrategias de
povoamento, "...os pontos onde prendem e enfeixam as rotas mar{timasforam, desde cedo,
lugares privilegiados para o troca de produtos e a convivAncia dos homens. O fermento da
vida urbana foi, muitas vezes, o porto, que na cidade mediterudnica conserva umo
importdncia excepcional, colorindo a aglomeraqdo do seu matriz de gente e fazendo sentir,
por toda ela, o ritmo vivo do seu trabalho..." I

O crescimento progressivo da actividade comercial, apoiado no aproveitamento dos recursos
end6genos, contribuiu para a atracgso e fixagdo de povoados ao longo de v6rias 6pocas.
Cacela ganha, progressivamente, desde a sua fundagdo, consci€ncia do seu papel ndo
especificamente produtivo. Decisivo neste aspecto est6 o seu sitio genetico - na ponta mais
avangada e escarpada da arriba litoral, num ponto de conflu6ncia de 6guas, de deficil acesso
para quem ataca e f6cil defesa para quem protege - eu€, ainda hoje, impressiona pela sua
capacidade defensiva e de controle da area envolvente.
Na realidade, o locus do nricleo hist6rico de Cacela combina as vantagens de uma posigdo
comercial com as de um sitio defensivo.
Se ndo parecem restar drividas que a escolha do sftio, atrav6s de um entendimento especifico
da paisagem, se relaciona com a fungdo comercial ligada d navegagSo, ela 6 principalmente
ditada por raz6es pr6ticas como sejam a defesa da povoagSo e das riquezas do territ6rio - o
que explica a sua posigSo de acr6pole - e a facilidade e disponibilidade de abastecimento,
nomeadamente de 6gua.

Assim, e se o car6cter original terii sido predominantemente comercial e ndo excluiu, antes
pelo contriirio, ter6 estimulado a necessidade de defesa - pois quanto mais rica uma povoagdo
mais apetecivel se torna -, a fungdo militar que Cacela desempenha, muito possivelmente,
desde a 6poca de ocupag6o romana, p6e em relevo a resposta directa das caracteristicas do
sitio ds exigdncias dessa fungio.
Nesta perspectiva a escolha recaiu no promont6rio mais elevado e expressivo do litoral. i cota
26 m,junto a uma linha de 6gua, que, pelas suas condig6es naturais de defesa, lhe serviu de
palco para as trocas comerciais e esteve indubitavelmente ligado a uma estrategia que visou
tamb6m o aproveitamento dos solos e da pastoricia e a exploragSo dos recursos marinhos.
E esta tipologia que Cacela disp6e e talvez seja essa a principal razdo de um tdo marcado
papel na estruturagSo econ6mica, social e politica do territ6rio, que chegou a ter aprecidvel
dimensSo.
"...Nada hd no Mediterrdneo tdo tipico da unido da geografia com a histdria como as
cidades...Quando os povos cldssicos atingiram um grou elevado de civilizaqdo, comeqaram a
fundar cidades ou a dar estobilidade urbana ds aglomeragdes anteriores...A mesma
preocupaQdo de defesa que vimos actuar na concentraqdo do povoamento...primou na
escolha do s[tio: lugar alto, acr1pole, fortaleza, coragdo da vida urbana, domina os
arrabaldes..., abertos ao comdrcio, pr1ximos das vias de trdnsito e avista o ogro que alimenta
a cidade. Lugares hoje reservados d curiosidade hist1rica, tiveram durante sdculos o suo
funqdo coordenadora e defensiva..." 2

Cacela fica na costa do sotavento algarvio, na mzrgem direita da ribeira, sua hom6nima, num
ponto elevado da fal6sia, de onde domina a fertil planicie costeira e a fua Formosa: uma

I RIBEIRO, Orlando, Portugal O Mditerroneo e o Atldntico, Livraria 56 da Costa Editora, Lisboa, 1991, p.35t ld., Ib., p.26
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extensa 6rea lagunar que se estende por sessenta quil6metros, compreendida entre Manta Rota
e o AncSo e contida entre a orla terrestre e um sistema de ilhas-barreira e de barras, por onde
se efectua a entrada e saida das iiguas do mar, ao ritmo das mares.
A zor,a lagunar, constituida por sapais, vasas, canais e esteiros, alberga uma flora
caracteristica das dificeis condig6es em que sobrevive - ventos fortes, salinidade e
luminosidade excessivas e grandes amplitudes tdrmicas -, constituindo um meio privilegiado
para a vida animal, representada por numerosas e diversificadas espdcies de peixes,
crust6ceos, moluscos e aves.
No seu assentamento original, a povoagdo disfruta desta local izaqdo privilegiada, ocupando
uma pequena plataforma, exposta a sul/sueste e sobranceira ao **, o qua tt a confere a
imagem de uma pequena acr6pole concentrada na modesta 6rea de aproximadamente um
hectare.
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2 .C ar acterizagdo p ai s a gi sti ca

"...ConsequAncia da acqdo do homem sobre a Natureza e da reacAdo desta emface daquela
acqdo foram surgindo em substituigdo das paisagens naturais e primitivas, as paisagens mais
ou menos humanizodas...A paisagem humanizo-se a partir das modificaqdes pelo homem da
paisagem primitiva ou de alteraqdes sucessivas de paisagens jd humanizadas que deixaram
de corresponder aos interesses da colectividade ou foram destt"uidas por processos
especulativos ou usos inadequado.s... " 3.

A paisagem, ao ser considerada a componente unificadora do territ6rio onde as populag6es se
relacionam entre si e as coisas, constitui a expressdo integrada da comunidade com a
Natureza, enquanto niveis de uma s6 realidade.
Considera-se que os sistemas biofisicos humanizados sio compostos de partes do meio natural
ndo alterados pelo homem, constituindo a estrutura natural da paisagem, e por partes
transformadas ou produzidas pelo homem, correspondendo is componentes culturais da
paisagem. Result4 assim, que o territ6rio utilizado pelo homem 6, na sua estrutura, uma
combinagSo de componentes naturais e culturais que se caracteizapor gma interdepend6ncia
de todos os factores bi6ticos, abi6ticos e humanos dos ecossistemas que caract eizam a
paisagem a.

Defendemos, portanto, que a paisagem seja interpretada como um todo, onde se avaliam os
ciclos, as actividades e a forma dos elementos e dos objectos nas suas harmonias e
enquadramentos.
"-..A interpretaqdo da paisagem faz-se cada vez com maior conhecimento dos fen,menos
biol1gicos, permitindo por esse facto a intervenQdo conscientemente no meio biol1gico e

rl \

Jtsrco...

2. 1 .Anrllise da paisagem

A an6lise da paisagem dever6, por isso, contemplar os diferentes aspectos do territ6rio, de
forma a percebermos as suas potencialidades e problemas, permitindo a elaboraggo de
propostas conscientes relativamente ir salvaguarda e valorizagdo do patrim6nio e ao
desenvolvimento sustentd.vel da area objecto de estudo.

Inerente ao planeamento da paisagem global est6 o conceito de tenit6rio como recurso
esgot6vel e a necessidade do conhecimento prdvio da inea em estudo, assim como dos meios,
agentes e processos de intervengSo necess{rios d sua reabilitagdo integrada.
O nricleo hist6rico de Cacela e a zona especial de protecado constituem uma <unidade
espacial> bem definida relativamente ds condigdes e meios de vida da comunidade que ai
habita, permanente ou ocasionalmente, ou ai trabalha.
Torna-se ent6o necessario conhecer e analisar essa unidade espacial de forma a obter respostas
que facilitem a compreensSo sobre quais os tipos de relagoes estabelecidas ao longo do iempo
entre o territ6rio e a sua ocupagdo humana.

' RIBEIRO TELES, Gongalo, Da formagdo do Solo d Socializaqdo da paisagen, in <Uns Comem os Figos...>,
edigio Seara Nova, Lisboa, 197 5 , p.92
4 CALDEIRA CABRAL, Francisco, O "Continuum Naturale" e a Conservagdo da Natureza, in <Conservagio
da Naturezo, Servigo de Estudos do Ambiente, Lisboa, 19g0, pp.35 e 36
5 RIBEIRO TELES, Gongalo, ob.cit.,p. g3
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De entre os elementos que contribuem para o car6cter da 6rea de intervenqio sobressaem os
elementos "naturais", impostos pela Natureza e os"artificiais", resultantes quer directa quer
indirectamente de ac96es exteriores, na sua maioria da responsabilidade humana. incidentes
sobre o sistema.
A andlise biofisica do tenit6rio, que constitui o estudo analitico priorit6rio e que se encontra
subjacente a todo o processo, caber6 a descrigSo qualitativa e quantitativa da realidade fisica,
do ambiente individualizado do territ6rio, entendendo este como "...uma porgdo da super/icie
terrestre identificdvel atravds dos elementos organizativos naturais, da cardcter fisico,
bi6tico ou ecol1gico, ou atravds dos elementos administrativos ou construtivos impostos pelo
Homem..." 6.

Na avaliaq5.o do espago urbano e do territ6rio e
envolvidos 6 possivel "manipular" quatro sistemas
econ6mico e paisagistico.

dos respectivos processos humanos
de identif,rcagSo: biofisico, ecol6gico,

Estes sistemas s6.o analisados atravds de vdrios parAmetros que, no seu conjunto, permitem
obter um nivel de conhecimento adequado para apoio ir decisao relativamente a ac'6es de
salvaguarda, valorrzaEro e gestdo do nricleo hist6rico e da zonade protecado.

2.1.1. Enquadramento na regi6o natural

Segundo Orlando Ribeiro "...O Algarve divide-se, pela constituiqdo geolilgica, numo sdrie de
faixas paralelas: a Serra..., o Baruocal... e o Litoral, de aruiba otd guarteira e, paro lesre, de
restingas orenosas que deixam atrds de si lagunas e canais. A divisdo transversal entre
Barlavento e Sotavento (em relaqdo ao vento predominante de oeste)...,. a separagdo faz-segeralmente por Faro..." 7.

A 6.rea em estudo situa-se, como jii se referiu, no Sotavento Algarvio e integra-se no parque
Natural da Ria Formosa. Esta Area Protegida constitui, entre o Ancao e Cacela, a faixa sul de
uma das tr6s regiSes naturais que e usual considerar no Algarve: o Litoral 8.

A configuragSo geomorfol6gica da fua Formosa - um sistema lagunar que estii separado do
mar por um cord5o dunar litoral interrompido por barras naturais e artificiais - confere-lhe
uma individualidade paisagistica que Pina Manique e Albuquerque e assinalou na sua carta
das regi6es naturais: formag6es lagunares, sapais e dunas litorais confrontando a norte com a
paisagem dos regadios mediterraneos e da policultura algarvia.

2.I.2. Caracteristicas biogeofisicas

Atravds da caracterizagdo da iirea em estudo pretende-se estabelecer uma ponte em termos
biofisico-espaciais entre o nfcleo hist6rico e a zona envolvente, e definii atrav6s de uma
perspectiva analitica, as propriedades e atributos fisicos e biol6gicos que permitem identificar
"zonas" que se diferenciam entre si.

6 ABRAMI, Giovanni, "Progettazione Ambientale-lJna Introduzione", l, edigdo, Cooperativa Libania
Universitaria del Politecnico de Milano, Milano, 19g7, p.7
' RIBEIRO, Orlando, ob.cit., p. 162
8 Divisao de ordenamento e Projectos do Servigo Nacional de Parques, Reservas e Conservagao da Natureza,
Plano de ordenamento do parque Natural de Ria Formosa, Lisboa, ilao, p. t
'ALBUQUERQUE, J.Pina Manique e, Regides naturais.Caracterizaqdo eco-fision6mrca, in Atlas do Ambiente,
I 985
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Partindo-se da topografia local d possivel estabelecer as linhas estruturantes da paisagem e
correspondentes pontos notS.veis. Foram estes elementos fisicos que influenciaram o
desenvolvimento inicial e a escolha do local de implantagao das diferentes estruturas
existentes, reflectindo parte do potencial end6geno do territ6rio. Este comporta ecossistemas
com diferentes caracteristicas - terrestres e marinhos.
Se relativamente ao meio terrestre 6 possfvel detectar, em termos espaciais e de uso, tr€s
situagdes alternativas e complementares - o talvegue, a cumeada e a fal6sia, relativamente ao
meio marinho destacam-se a zona hrimida lagunar e azonade dunas e praias.A forma como estas "situagdes" se combinam entre si, associada d natureza
geol6gica/litol6gica da "regido", determinam diferentes padrdes de paisagem.
o uso do solo e a distribuigSo das diferentes actividades sobre este encontram-se, pois,
directamente relacionados com as condigdes do meio, nomeadamente com a sua morfologia e
demais caracteristicas por esta determinadas.

2.1.2.1 .Geologia e geomorfologia

A 6rea em estudo pode ser analisada quanto d sua constituigio morfoestrutural como
integrando duas unidades principais: a zona hfimida lagunar (incluindo a peninsula de Cacela -
corddo dunar litoral e as praias) e a planicie costeira.
De acordo com a Carta Geol6gica do Algarve '0, folha oriental e respectiva Nota Explicativa,
a zona hrimida da Ria Formosa 6 uma formag5o recente do periodo Holocenico que engloba
duas formagoes litol6gicas dominantes: aluvioes fluvio-marinhos e dunas litorais e areiase6licas, enquanto que a planicie costeira integra formagoes sedimentares do periodo
Plistocdnico - a que correspondem cascalheiras, terragos e tufos calc6rios, localizados junto d
foz da Ribeira de Cacela, e do periodo Miocdnico - a que corresponde uma unidade geol6gica
singular no contexto nacional designada por <Formagio de Cacela>, constituida por
conglomerados, areias finas e siltitos de c6r amarelada e que "...contem a melhor jazida de
moluscos fosseis de Portugal, olguns ainda conservando a cdr original da concha (Ribeira de
Cacela...)..." tt.

Factor dominante na definigdo destas unidades morfoestruturais foram as sucessivas
evolugdes climilticas e avangos e recuos do mar que acompanharam as eras geol6gicas.
A sua ac9So e a natureza litol6gica dos terrenos definiram as formas de relevo actuais.

2.1.2.2.Relevo

2.1 .2.2.1 .Hipsometria

E possivel observar a exist6ncia de duas plataformas hipsomdtricas a altitudes bastante
diferentes: amais baixaentre as cotas 2 e 6 m e amais altaapartirdacota 24m.
A transiqdo entre elas d feita atraves de uma variagio brusca d. .otu que liga a base da falesia
ao seu topo.
A zona mais elevada, incluida na plataforma hipsom6trica superior aos 2g m de altitude, 6
ocupada pela parte poente do cemitdrio e pela euinta do Muro contigua a este.
A povogSo encontra-se implantada na plataforma dos 24 aos 28 metros de altitude.

r0 MANUPPELLA, G', Carta Geol'gica do Algarve, Esc.l:100 000, Folha orienral e Nota Explicativa,
Servigos Geol6gicos de pornrgal, Lisboa, 1992
tt ld., Ib., pp. g e 9
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2.l.2.2.2.Linhas estruturantes da paisagem

As linhas estruturantes da paisagem s6o aquelas que nos permitem
morfologia. A sua disposigdo no territ6rio relaciona-se com as redes
distribuigSo locais relativamente ir populag6o e bens.

aperceber da sua
de circulaqio e

S5o elas que asseguram mais eficazmente as actividades de troca, distribuigio e recolha.
Os n6s desta rede constituem aquilo a que se designa por pontos not6veis da paisagem, pois
como o nome indica, localizam-se em posigdes estrat6gicas sobre o territ6rio.
O sitio gendtico de Cacela, ao reunir estas condigdes, constitui um ponto not6vel da paisagem.
Por estas e outras raz6es d possivel definir quatro linhas morfol6gicas fundamentais em
terrnos de estrutura da paisagem. Estas linhas correspondem, no sentido norte-sul, d linha de
cumeada, -paralela ir estrada de acesso d povoagSo, e d linha de talvegue- formada pela ribeira;
e colTespondem, no sentido este-oeste, d encosta de vertentes abruptas de dec[vl escarpado
que constitui a fal6sia miocdnica, e ao corddo dunar litoral de cuja existencia depenie o
sistema lagunar.
Integrada na grande Bacia Hidrogriifica que drena para a Ria Formosa, a ribeira de Cacela
intercepta este aceitador terminal junto ao nfcleo urbano. Este, para aldm de constituir um
ponto notdvel da paisagem, localiza-se num centro de confluCncia.

2.l.2.2.3.Declives / Inclinagdo das encostas

Destacam-se duas situagdes principais a que correspondem classes de declives diametralmente
opostas e que traduzem o perfil do terreno.
A classe de declives acentuados, com inclinag6es superiores a l6Yo, respeitantes ds vertentes
abruptas da aniba e aos taludes que constituem as margens da ribeira, o que dever6 funcionar
como impeditivo d construgSo e como factor limitativo ir circulagao pedonal e ao recreio, e as
classes de declives entre 2%o e 5o/o e entre 5o/o e 8o/o, relativas aos terrenos na base da fal6sia e
aos terrenos agricolas, com inclinagdes suaves, da planicie costeira.

2.l.2.2.4.Orientag6es dominantes das encostas

A orientagdo das encostas constitui um dos instrumentos mais expeditos e eficazes em termos
de anillise e planeamento do territ6rio.
A distribuigSo perif6rica das 6reas mais declivosas, associada a situag6es de transigdo entre
ecossistemas de diferentes caracteristicas, encontra-se directamente dependente da hist6ria
geol6gica do terreno, da intensidade dos processos erosivos, fundamentalmente de origem
marinha ou fluvial que ai actuaram e da natureza do substrato existente.
A disposigdo das manchas de declives sobre o territ6rio, condicionadas pelas formas de relevo
existentes e pela sua orog6nese, vai demarcar 6reas de diferente exposigao relativamente i
radiagio solar.
A fuea objecto de estudo apresenta, contudo, uma grande uniformidade de exposig6es no
terreno com predominAncia das exposig6es a sul, sueste e este. No entanto, o conjunto de
linhas de relevo que enquadram a povoagSo permite-lhe uma exposigio continua ao
movimento do sol, o que confere ao nricleo urbano e zonaenvolvente grande-variedade c6nica
relativamente ao contraste lulsombra na paisagem.
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Relacionando a orientagSo geral das encostas com as condigdes microclim6ticas e a influ6ncia
destas sobre as condigdes de conforto ambiental, a irea de esfudo apresenta essencialmente
zonas de temperatura agraddvel - exposigSo aos octantes S, SE e E, que constituem
simultaneamente zonas de elevado valor em termos de qualidade rinica da paisagem de Cacela
sobre a fal6sia, a ria e o mar.
Em termos microclim6.ticos a drea e particularmente sensivel aos ventos dominantes o que, no
Inverno, influencia negativamente as condig6es de conforto ambiental nos locais mais
expostos.

2.1 .2.2.5 .Sintese fi siogr6fi ca

A transiqSo entre o ecossistema marinho - plano hrimido confinado por dunas e praias - e o
ecossistema terrestre - planfcie costeira sulcada pela ribeira de Cacela -, e marcada pela
vertente abrupta da encosta que constitui a fal6sia.
A ribeira, principal linha de drenagem natural da "regiao", pzra onde escoa grande parte da
d.rea considerada, corre num "vale" encaixado.
O tragado da rede vi6ria de acesso ir povoagSo, condicionado pela divis6o da propriedade, ndo
d totalmente concordante com a fisiografia local, o que provocou o aparecimento de taludes,
mais ou menos expressivos, ao longo das estradas.
No meio urbano, onde se atinge um elevado grau de artificialidade, as caracteristicas da
implantagdo urbana adaptaram-se ds "condigdes naturais" pr6-existentes, respeitando-as.
A circulagdo pedonal e assegurada, pontualmente, por escadas que estabelecem continuidade
entre planos topogrri.ficos cuja separagio d feita por estruturas de suporte de terras, como
muros e muretes.

2.I.2.3.Clima

"...Color e secura...Estas duas palavras resumem o dominante mediterrdnea do clima
portugu4s. Calor de moderado e fugaz Inverno, de Verdo precoce, intenso e prolongado;
securo estival, marcoda por toda o extensdo do teruit1rio... ,' t2 

.

O clima da 6rea de estudo poder6 ser definido como tipicamente Meditendnico, Csa de
Koppen, com a maior parte da precipitagSo durante o periodo mais frio, com Invernos suaves
e Ver6es quentes e secos. Segundo a classificagSo climritica de Thornwaite o clima e Ct B'2
sa', ou seja, sub-hrimido seco, com grande d6fice de 6gua no Ver6o.
A maioria dos valores dos par6.metros meteorol6giocos relativos a esta area foi retirado do
Plano Director Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio r3.

A temperatura m6dia anual 6 de cerca de i 8oC, com tr6s meses em que as temperaturas
mdximas e superiores ultrapassam os 25oC, apresentando uma amplitude de variagio anual de
130C.

A m6dia das temperaturas minimas de Janeiro, m6s mais frio, d de cerca de 7"C e das
md.ximas do mds mais quente, Agosto, de 30oC.

r2 RIBEIRo, orlando, Porrugal o Medilerraneo e o Arlantico,6u edigio, Livraria Sii da Costa Editora, Lisboa,
1991, p.45

'r RJSCO, Projectistas e Consultores de Design, Plano Director Municipal de Vila Real de Santo Antbnio -
Relat6rio no 6 - Caracterizaqdo Paisagistica, V.R.S.A., 19g6, p. l3
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O Balango Hidrico de Thornwaite revela a existOncia de um periodo de estagdo seca que vai
de Abril a Outubro e a estagSo hfmida nos restantes meses, ou seja, de Novembro a Margo.
o periodo de d6ficite de 6gua no solo vai de Junho ate finais de outubro.
A precipitagSo mddia anual 6 da ordem dos 505 mm e concentra-se nos meses de Novembro a
Abril.
A insolagdo m6dia anual atinge as 3 100 horas, ocorrendo o m6ximo em pleno Verdo e o
minimo em Dezembro e Janeiro.
A nebolusidade d baixa todo o ano, verificando-se uma m6dia anual de 39 dias de c6u
encoberto, com um m6ximo de dias em Janeiro.
A humidade relativa anual varia entre os 65yo e 75yo ao longo do dia.
Os ventos, cuja velociadde m6dia anual d da ordem dos 12 Km/h, sdo dominantes de norte
durante os meses de Inverno e de Sudoeste durante os meses de Verd.o, trazendo salsugem
com eles. Outra particularidade, com forte expressSo local, e a que diz respeito aos ventos do
quadrante Leste que sopram durante a 6poca menos chuvosa e sempre associados a valores
muito elevados de temperatura e de ondulagSo no mar e a que se d6 a designagdo de
<Levante>.

2.1 .2.4.Drenagem natural

Se relativamente ao espago rural a sua drenagem se encontra directamente relacionada com as
estnrfl[as geol6gica, litol6gica, morfol6gica e hidrogrdfrca, assim como com as condig6es
climiiticas observadas, no que diz respeito ao espago urbano as condigdes de drenagem
superficial encontram-se directamente dependentes das condigoes de impermeabilizagao do
terreno.
Definidas pelas linhas estruturantes da paisagem consideram-se duas unidades fisiogr6ficas
que contactam pela linha de cumeada, anteriormente definida, que reparte as 6guas pluviais
para as duas bacias de drenagem. Uma conespondente d ribeira de Cacela, para onde drena a
quase totalidade da area considerada e outra correspondente d ribeira do Junco, para onde se
faz o escoamento da superficie localizadaa poente da linha de festo.
A fisiografia local permite a delimitag5o de duas bacias de recepgdo de 6guas superficiais que
drenam para a fua Formosa.
As caracteristicas do escoamento sub e superficial dependem, para al6m de outras
caracteristicas fisiogr6ficas, da extensio das referidas bacias, da natureza do substracto e da
forma e do fndice de ocupagdo do solo.
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A bacia hidrogrrifica da ribeira de Cacela tem as seguintes caracteristicas ro 
:

classificag6.o
decimal

6rea
(Km2)

perimetro
(Km)

comprimento altitude
(Km) media(m)

altura mddia
(m)

502 10,1 8 14,5 62,173 62,173

A ribeira apresenta um regime tipicamente torrencial, com escoamento concentrado nos meses
de Novembro a Abril, pennanecendo com pegos durante os restantes meses do ano.
Na zona especial de protecgso do nricleo hist6rico de Cacela os solos com baixo indice de
ocupagSo e maioritamente revestidos com vegetagSo constituem, juntamemte com o leito da
ribeira e a galeria ripicola, zonas perme6veis capazes de captar e armazenar parte das 6guas, o
que traz d partida duas vantagens importantes: a redugdo dos caudai, d. .r"ou-ento e
possibilidade de armazenagem de ddfice em termos de capacidade irtil do solo e a redugdo da
velocidade de escoamento. O que assume localmente extrema importAncia, pois o regime de
chuvas 6 torrencial.
Relativamente i drenagem no espago urbano as superficies impermeabilizadas sio
directamente utilizadas como canais receptores, nomeadamente os elementos da rede viaria
local, com traqado e pendente favor6veis d drenagem dessas superficies para os terrenos
adjacentes.

2.l.2.5.Pedologia

Segundo Erwin Kopp "...do passado geol|gico do Algarve resulram substractos originais
relativamente pobres em nutrientes...O clima d, juntamente com o substracro e o tempo, um
factor decisivo para a formagdo dos solos...Muitos dos solos actualmente formaios ftm
todavia origem no Tercidrio ( de 60 - 2 milhdes de anos ) ou no decorrer do euaterndrio ( 2
milhdes de anos atd hoje )..." ".
De acordo com este autor e com a Carta de Solos de Portugal 16 as famflias de solos mais
importantes existentes nazonaespecial de protecgdo sdo:

' solos calciirios pardos de margas arenosas ( Pcs ) situados fundamentalmente a poente da
estrada de acesso ir povoag6o, entre esta e o cruzamento;

' solos mediterrineos amarelos ou vermelhos de arenitos, isentos de calc6rio ( Vtc ) que se
localizam ao longo da ribeira e a norte da estrada paralela d linha de costa;

' solos calciirios vermelhos e pardos ( Vc ) entre aqueles e a estrada de acesso ao nricleo
urbano, antes do cruzamento; e

' regossolos arenosos ligeiramente humicos de arenitos e dunas, isentos de calcarios ( Rg ).

'o Divisao de ordenamento e Projectos do SNPRCN, Plano de ordenamento do parque Natural da Ria
Formosa,1986, p. 34
15 KOPP, Erwin' os solos do Algarve e as suas caracter[sticas, Direcaao Regional de Agricultura do Algarve,
Faro,1989,pp. 12e 13.

'6 CARDOSO , J.C., Carta de Solos de Portugal, Esc. I :50 000, Servigo de Reconhecimento e de ordenamento
Agrario, SROA, Lisboa, 1975
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Erwin Kopp 17 detectou nas diferentes familias de solos uma sdrie de problemas que se passam

a referir, propondo para cada uma delas os seguintes melhoramentos:

o solos calcarios pardos ( Pcs )

problemas melhoramentos
-teores elevados de calcario
-valores de pH alcalinos; sais

-deficiOncia em f6sforo
-defi cidncia em microelementos

. solos mediterrAneos de arenitos ( Vtc )

-adubos 6cidos; porta enxertos resistentes
-exploragdo adequada; lavagens
-adubos ir base de f6sforo
-adubagSo foliar

lproblemas
-pouca profundidade;armazenamento de 6guas

-deficiCncia em fosforo e pot6ssio
-eros6o

melhoramentos
-lavoura profunda
-adubagSo b6sica
-controlo de rigua exterior

. solos calciirios vermelhos e pardos ( Vc )

. os regossolos arenosos e dunas correspondem a zonas de areias e ao cod6o dunar litoral
cujo principal problema 6 a erosio, pelo que devem ser eficazmente protegidos do pisoteio

e da pastoricia.

H6 ainda a considerar os solos dos sapais que "...sdo em grande parte constituidos por
aluvides halomdrficos de salinidade elevada, de textura fina, argilosa ou argiloJimosa,
assentando num subsolo erenoso..." '8.

2.l.2.5.1.Capacidade de uso do solo

As unidaddes pedol6gicas descritas correpondem, segundo a Carta de Capacidade de Uso do

Solo '' as seguintes classes e sub-classes de capacidade de uso agricola:

'' KOPP, Erwin, ob.cit,pp.l08-143

'' COSTA, Jose Carlos Augusta da, Flora e Vegetaqdo do Parque Natural da Ria Formosa,lnstituto Superior de

Agronomia, Lisboa, l99l
re SROA, Cqrta de Capaciadde de Uso, Folha 50-D, Esc. l:50 000, Lisboa, 1959

problemas melhoramentos
-grandes quantidades de calcdrio -culturas adequadas com porta-erxertos

resistentes

-pequena espessura do solo -destruigdo das crostas
-defici6ncia em microelementos -adubagio foliar
-existem limitag6es no cultivo
de vinha e fruteiras
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. classe A - todos os terrenos localizados a poente da estrada, recta, de acesso ir povoagSo e

parte da "yarzet' entre aquela, o cruzamento e a ribeira, ou seja, cerca de 75o/o da 6rea que

integra a zotaespecial de protecaSo'

. sub-classe Bs - os terrenos situados entre a ribeira e a estrada, recta, de acesso ao nricleo

urbano, excluindo a parte da"v6tzea" integrada na classse A.

. sub-classe Cs - os solos do topo da fal6sia que, de acordo com a referida Carta' t6m

limitag6es La zoua radicular'
o sub-classe Es - inclui os "dep6sitos de areia" na base da fal6sia e o sistema dunar'

Daqui se conclui que a zona especial de protecaao do nucleo hist6rico integra essencialmente

solos com elevada capacidade de uso agricola (classe A e sub-classes Bs e Cs)'

De acordo com a FAO as terras agrictlas sdo indiscutivelmente um recurso patrimonial da

humanidade e, por principio, ndo devem ser utilizados para ouffos fins.

Estas classes de soios, po, ," integrarem na Reserva Agricola Nacional, esteo protegidos por

lei.

2.l.2.6.Flora e vegetaqdo

A Carta Ecol6gica de Portugal 'o e a Carta Ecol6gica do Parque Natural da Ria Formosa "
distinguem na 6rea de estudo tr6s zonas edafo-clim6ticas:

. a zor1a psamo-mediterr6.nea, que se estende ao longo do corddo litoral (peninsula de

Cacela) e nos ..dep6sitos de areia,, junto ir base da falesia;

. a zo\ahalo-mediterranea, que colresponde ao interior da laguna, e

. a zona M-eumediterrinea, que colresponde 2r planicie costeira integrando a fal6sia' os

terrenos agricolas e a ribeira.

Segundo a referida cartografia e de acordo com Josd Augusta da Costa 22 e Hermann

Laitensach 23 a caracte rizaqao autofitica destas zonas ecol6gicas e a seguinte:

. vegetagao psamofilica ou arenicola nas dunas e areais;

o vegetagdo halofitica nas zonas htmidas salgadas; e

o plantas indigenas de diversas partes da regifio mediterrfinica e plantas end6micas' na

planicie costeira.

No estudo da vegetagao existente actualmente na 6rea de estudo, h6 a considerar as

comunidad.r r.g.tlui, do meio marinho e as comunidades vegetais do meio terretre'

Relativamente ds primeiras saliente-se os andares subtidais de algas e Zostera sp- e a pseudo-

estepe limnicola dos sapais e salgados constituida, essencialmente, por Spartina maritima

(morraga), Salicornia sp., Suaeda maritima e Atriplex halimus (salgadeira) 2a'

Pina Maniqu e e, Carla Ecol,gica de Portugal,2" edi96o, Atlas do Ambiente, C.N.A.,

SNPRCN, Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria

r 986

23 LAUTENSACH, Hermann, A Cobertura Vegetal

Joio 56 da Costa, Lisboa, 1988, pp. 539-576

" COSTA, Jose Augusto da, ob.cit., P.l

'o ALBUQUERQUE, J. de

Lisboa, 1982
2r Divisao de Ordenamento e Porjectos do

Formosa, Carta no 4, Esc. l:200 000, Lisboa,

" COSTA, Jose Augusta da, ob.cit.
in < Geografia de Porrugal > de Orlando Ribeiro, edig6es
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Nas comunidades vegetais do meio terrestre saliente-se:

zs 14*3BERLEY, D.J., e PLACITo, P .J ., Algarve Plqnts and Landscape,oxford University Press, oxford,

apseudo-estepepsamicoiadossistemasdunares,cujacomposig6ofloristicaintegra
tundamentatmente: Amrnophila orrn'o1i1 !t[;"1,- ..'lltemtiia 

maritima (artemisia)'

Helichrysumitalicum(perp6tuadasareias);Thymuscarnosus(tomilhodasareias)eLygos

:i:x:*::;nz:;T'ZZ::i"#'1Ie nas marsens escarpadas da ribeira -' eue engioba

agrupamento, ,.g"iui, essencialmente mediterranicos' *u' "o* 
composigdo predominante

de especies .*.ii*inceas, de que ;;;;*" Cistus e a expressdo mais nitida; d Cistus

crispus (rosetha ""*r*l 
e Cistus ;,:;;;;;; [il r'i""to) associam-se a Lavandula

stoechas(rosmaninh o), a Daphne gnid'i"um'iirouir.o), u pirtoiio lentiscus (aroeira)' a ulex

densus(tojo gatunha), que e o*u..rpfi" .nJe*itu t* poL"gal' e a Chamaerops humillis

. yX*:ii*itulff il:Hl'.l tii#:i, de,prunus dutcis (amendoeir a)' Ficus

carica(figueira), olea eupoporo ,ui*orr* iotir.i' a) e ceratonia siliqua (alfarrobeira) e

pomares de regadio, essencialmente,Je Pruros persica (pessegueiro) e Prunus armeniaca

(damasqueiroi, "n]t].;;i;^, 
ugri"otJ, *uuir, sebes de'iunf i grantatum (romanzeira)' de

opuntia fic"-in)i-oif'g.;i* {" ''oi"l?;;; :::::'bata 
(icitcia mimosa)' e contando

comelementosdispersosdeCup.ressussempervirens(ciprestedoscemit6rios)ePinus
pinea(pinheiro ;;;), recem pr*i"Jor. aiem destas'tsptties' hi a considerar ainda a

introdug'o recente de esp6cies ornamentais exoticas, no,,"udu-ente a phoenix canariensis

( palmeira d"' ';;;;tL;y:::^ "tnia 
robusta(palmeira de leque);

o as formag6es ,beirinhas ou ripicoias' foftemente conJicionadas pelo regime hidrico da

ribeira, sdo constituidas essenciut*""t" por (Jlmus *ino) 1l^eiroj' Arundo donax (cana)'

Nerium oleander(loendro), ro*ori* ovr'o'o itamargueira)' Thypha latifolia (tabua ou

iai ru-turgu) e Juncus acutus (unco)'

H6 a considerar ainda os 
..mantos,,, mais ou menos extensos, de pequenalllantas anuais que

durante a"tt"ninua* 6pocas do ano marcam' com as suas c6res' a palsagem'

cabe fazerespecial refer.ncia a, ,.guir:tll.;+j.i.ii ?, olr, pu' 'ip'o'.lt'"uo 
ou santa-noite)'

chrysantemum coronarium (mar-':^Ti;;:t='"iini, ;; i71ot1i itaticus (calea de cuco)'

,,...o clima mediterraneo, com o vurido bem marcado, faz-se sentir de duas maneiras na

vegetaEdo: pela repartigdo de ,rrro., ,'ioiiii, *o'i' 
'*igintes 

em calor e secura' confinadas

ou dominantes no sul..., e pela ,uiu'a, iormas de ajustumento que determina"'Entre as

ptantas mediterraneas mais i*pri!:r::i""iivt,l""i*,, *""irgetaEdo 
fisu'oy"" a aroeira ou

lentisco,...o loendro, a catna e um.? serie de cistosi o g"pi ao'rosmininho e dos tomilhos

perfumado, ao' t'ulno' '.'''.o'' 'tsq";;;Y;:;;; 
;' itit'ot cuttivados' optimos reasentes

climdticos que mostram, prela ,r, orri);i;iir-ry,u.o devida ao homem' as possibilidades

ertremas d.a regido: a triade its*"i[]i"i;i"itg'ra' figueira e alfurrobeira' a laranieira'

oliveira, e, em muito menor grau, a ,;ni;' Oriindai )a Amirica Central' as piteiras e

figueiras-da-india" 
otrnno*-rrias ,ebes e bordas do' 

'o*fnhos 
como elemento insepardvel

da fisionomia meridiona.l do rys 
. f nalmeira-das.-vassouras, 

de porte ando' apenas se

encontra no Algarve, Onde ,oro,t"i'a um cltma mediterrd-nn'o q'u'ntu'u pr,ximo do mar' Mas

nem aqui a influ,ncia ocednica ,, ;;;-i' ioao' lembrlanda iinao nis derradeiras plantas

1993, PP. 89 e 93
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lenhosas comuns d Europa mddia que lograram alcanEar estas paragens meridionais:
algumas espdcies de urzes, giestas e piornos..." 26.

2.l.3.Zonagem

De acordo com Caldeira Cabral, existe a necessidade de, como condigdo da vida urbana e
nxal, "...de monter em forma congruente, os elementos essenciais da paisagem natural,
conservando ou mesmo reconstituindo a sua continuidade e funcionatidade. Assim se tomou
consci1ncia da necessidade de manter o "Cont[nuo Natural" e o "Continuo Cultural". 56 no
entendimento destes dois Continuos, o Natural e o Cultural, se poderd encontrar a posigdo
correcta em relaqdo ao Homem, que queremos seryir..." 27.

"...56 muito recentemente se compreende que o homem, embora indubitovelmente numa
excepcional posigdo, tambdm fazia parte da biocenose e por isso o estudo da paisagem tem
necessariamente de o incluir individualmente e como sociedade organizada.
Ndo era portanto apenas um factor extr{nseco mas, porque incorporado na sua prhpria obra,
agindo umas vezes conscientemente mqs a maior parte das vezes instintivamente ou apenas
com a consciAncia de fins prdprios a atingir, fazia parte do conjunto de factores auto-
regulados que interv1m na paisagem..." 28.

Para Ribeiro Teles'n "...A Paisagem vai sendo gradualmente transformada pelo homem e
com essa transformaqdo vai integrando-se cultura no territ6rio. A Cultura ti portanto
patrim1nio, imagem e expressdo dessa evoluEdo. As marcas culturais do passado sdo tambdm
Natureza... " .

Neste sentido na 6rea de estudo ressaltam, desde logo, dois tipos de espagos onde deverao
necessariamente desenvolver-se estudos analiticos que sustentem as bases para uma proposta
de salvaguarda:

espagos construidos, de suporte da vida de relagSo, de interesse hist6rico cultural, ou seja,
espagos que se caracterizam por uma intensa acaSo humana respons6vel pela transformagdo
do espago atraves da construgSo de edificios destinados ou adaptados a fungdes especificas,
e de infraestruturas diversas de apoio is relagdes comunitarias, identificadas com o ntcleo
hist6rico, e

espagos culturais e naturais, que se caracterizam por uma menor ou inexistente ac96o
construtiva, gu€ correspondem a espagos de produgSo agricola, onde se incluem as
infraestruturas de comunicagdo entre os espagos habitados, e espagos de reserva ecol6gica
que, no seu conjunto, definem azonaespecial de protecgso do nucleo hist6rico.

No entanto, se relativamente ao nricleo hist6rico, cujo tecido urbano se encontra solidamente
estruturado e delimitado, interessa estudar o seu ambiente cultural, econ6mico e social e o seu
significado especifico, para o entendimento do seu papel no seio da paisagem, como forma de

2u zuBEIRO, Orlando, Portugal o Mediterrdneo e o Atldntico,6' edigdq Livraria 56 da Costa Editora, Lisboa,
1991, pp. 47 e 48

'?? CALDEIRA CABRAL, Francisco, O "Conrinuum Naturale" e q conservaqdo da Natureza in <Conservagao
da Naturezo, Servigo de Estudos do Ambiente, Lisboa, 1982, p.37

" CALDEIRA CABRAL, Francisco, Zonagem sob o ponto de vistq paisagista, in <Separata dos Anais> do
Instituto Superior de Agronomia, vol. XIV, Lisboa, 1943
2e zuBEIRO TELES, Gongalo. A prop6sito de Ecossistema (Jrbano

<Conservagdo da Natureza), SEA, Lisboa, 1982, p.128
e ConservoEdo da Nalureza, in
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perspectivagdo global dos problemas envolvidos na construgdo dos espagos territoriais, no que
diz respeito d zona especial de protecgso importa para j6 definir as suas estruturas
fundamentais, ou seja, definir dreas com possibilidades biol6gicas diferentes.

Assim, poder-se-6 afirmar que a paisagem apresenta duas estruturas fundamentais: a estrutura
permanente, constituida pela superficie de protecgdo e sistemas equilibrados, e a esffutura ftil
ou produtiva da qual fazparte a superficie de produgdo.

A estrutura permanente da paisagem integra, na 6rea de estudo, os seguintes bi6topos: dunas,
praias e laguna; fal6sia, zonas de vegetagdo associadas irs areas agricolas como sebes e
manchas de arbustos; e as margens e leito da ribeira com a respectiva galeria ripicola.
Constituem meios biol6gicos extremamente ricos que revitalizarn as cadeias ecol6gicas de
toda a paisagem, formando um verdadeiro continuum nqturale. O que significa que a estrutura
permanente da paisagem corresponde "grosso - modo" d, irea afecta ir Reserva Ecol6gica
Nacional.
Por sua yez, a estrutura ritil ou produtiva 6 constituida por solos agricolas, ou seja, pela
superficie total de terreno mantido d custa do normal funcionamento das actividades de
cultivo, dependendo portanto da interveng6o humana. Corresponde ao conjunto das unidades
pedologicas cujas classes de capacidade de uso definem a sua integragSo na Reserva Agricola
Nacional.
Da combinagdo das estruturas permanente e produtiva da paisagem resulta o fundo de
fertilidade dinAmico do espago, cuja manutengdo e aumento passa pela proibigdo e eliminaqio
de todas as medidas, culturas e t6cnicas que conduzam ir sua degradagio.
56 assim a paisagem mant6m os equilibrios biol6gicos e acertos ecol6gicos determinados
pelas leis naturais.
A zonagem da itrea de estudo compreendeu, pois, a definigdo do "continuo construido"-
nricleo hist6rico -, a definigSo do "continuo natural" - estrutura permanente da paisagem/
Reserva Ecol6gica Nacional, e a definig5o do "contfnuo produtivo" - estrutura ritil da
paisagem / Reserva Agricola Nacional.

2.1.4. Compartimentag6o e biodiversidade

Se para o ordenamento biofisico do territ6rio a extensao de solo ocupado, a definigdo e as
caracteristicas das estruturas fundamentais da paisagem s6o quest6es elementares e altamente
condicionantes dos cen6rios e estrategias de planificagSo, a compartimentagio ser6 como
refere Ribeiro Teles"...o segundo passo da gdnese das paisagens hist1ricas, a considerar na
sua apreciaQdo.... " ('o).
A compartimentagSo da paisagem est6 directamente ligada i difusEo e continuidade da
estrutura permanente e ir presenga da vida selvagem ou silvestre. Esta depende, na 6rea de
estudo, do sistema lagunar, das sebes vivas de compartimentagSo nos campos de cultura e das
manchas de arbustos a eles associadas, do revestimento arbustivo e herbrlceo da fal6sia, das
drvores dispersas que caracterizarn a "cerca algarvia" e da galeria vegetal que acompanha o
leito de cheia da ribeira de Cacela.
Sdo estes atributos e "formas de compartimentagdo" da paisagem que, ecologicamente
organizados, permitem a permandncia da vida natural no territ6rio que envolve a povoagdo,
constituindo runa componente fundamental da estrutura da sua paisagem hist6rica.

'o RIBEIRO TELES, Gongalo, A Conservaqdo das Paisagens Histdricas e Rurais,in "Coneio da Natureza",
N"17, SNPRCN, Lisboa, 1992,p.54
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2.l.4.l.Principais bi6topos e respectivas comunidades animais

A zona especial de protecgdo comporta, efectivamente, uma diversidade de bi6topos e
consequente diversidade faunistica dependentes, em larga medida, da situag5o de transig6o
entre ecossistemas- terrestres e marinhos - de diferentes caracteristicas.
Estes bi6topos, de excepcional import6.ncia para a fauna, def,rnidos no que diz respeito ds
caracteristicas das unidades e d sua ocupagdo sdo:

planicie costeira - zonaagricola

faldsia

ribeira de Cacela

zona hrimida lagunar
- sapal

- vasas e canais
- viveiros de bivalves

peninsula de Cacela - cordSo dunar litoral
- dunas
- praias

As suas caracteristicas especificas conferem-lhes, apesar de mais ou menos intensa
humanizagSo a que est6o sujeitos, as condig6es para albergar uma fauna bastante
diversificada.

A planfcie costeira 6 o fnico bi6topo humanizado com car6cter de perman6ncia. O nricleo
urbano n5o foi considerado por n5o se julgar significativo a nivel de povoamentos faunisticos,
sendo no entanto de realgar a presenga de alguns reptdis ( osgas e camaleoes, nos quintais,
roedores (ratos e doninhas) e p6ssaros (pardais e andorinhas ).
A area agricola caracteriza-se pelos campos plantados de amendoeiras, figueiras, alfarrobeiras
e oliveiras, com o abandono progressivo das culturas sob coberto, entre vinhas, exploragdes
de horticultura e parcelas desarborizadas que comportam culturas ao ar livre, quase sempre
com rotagdo bianual dum cereal de pragana (trigo, cevada) com uma leguminosa (fwa,
ervilha, grSo-de-bico) e sem pousio anual.
A aquisiqSo de terrenos por parte de estrangeiros tem vindo, gradualmente, a alterar e
descaracterizar a "paisagem tradicional da cerca algarvia" por substituigdo das esp6cies da
flora local por especies ornamentais ex6ticas.
As sebes vivas que delimitam as propriedades constituem elementos fundamentais do
equilfbrio biol6gico da paisagem.
A sua "formagio tradicional" - figueiras- da- india e romanzeiras-, tem vindo a acrescentar-se
o loendro e algumas espdcies arbustivas e trepadeiras, ex6ticas.
E evidente a extrema interdependdncia das especies faunisticas com os viirios bi6topos,
utilizando-os em funqdo das necessidades de utilizagdo biol6gica (alimentagio, refiigio,
nidificagSo).
E o que acontece com especies de mamiferos relativamente raras a nfvel nacional ou
ameagadas na Europa Ocidental presentes na 6rea agricola mas intimamente ligadas e
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dependentes da fal6sia, com revestimento arbustivo e sub-arbustivo denso, e da ribeira, com
uma vegetagio ripicola relativamente bem conservada.
E o caso da Genetta genetta ( geneta) e Felis silvestris (gato-bravo), dependentes dos habitats
da planicie costeira a que n6o s5.o estranhas a disponibilidade de presas - esp6cies domesticas
e espdcies selvagens, essencialmente a Oryctolagus cuniculus (coelho - bravo) que abunda na
fal6sia e nas sebes de figueira- da- india.
Aquelas duas esp6cies estdo referenciadas pelo Conselho da Europa como ameagadas, por
destruigdo dos habitats preferenciais.
Relativamente aos mamfferos importa destacar ainda a exist6ncia, nestes bi6topos, da Mustela
nivalis ssp. iberica (doninha), considerada um endemismo ibdrico, e as espdcies que constam
do quadro seguinte:

MA - Muito abundante A- Abundante C - Comum R - Raro

Fonte: PETRUCCI-FONSECA, F. et al., Sobre afauna de mamiferos do Sotavento algarvio,
Departamento de Zoologia e Antropologia, Faculdade de Ci6ncias de Lisboa, Lisboa, 1984.

O bi6topo ribeirinho constitui, por sua vez, suporte a numerosas esp6cies anfibias: c6gados,
cobras -de-6gua, batr6quios, que se alimentam nas 6guas doces adjacentes.
Estas e outras especies de anfibios e repteis ocorrem tambem na planicie costeira, na falesia e
nas dunas.

Destacam-se por serem endemismos ibdricos os anfibios Alytes cisternasii (sapo fossador) e
Pelobates cultripes (sapo-de-unha negra) e os r6ptei s Chalcides bedriagai (cobra de pernas
pentadiictila) e Chalcides striatus (cobra de pemas trid6ctila) e Psammodyonus hispenicus
(sardanisca-ibdrica), entre outras especies oconentes de anfibios e de r6pteis distribuidos pelos
bi6topos, do seguinte modo:

Esp6cie Nome vulgar Planicie costeira
6rea agricola

Fai6sia Ribeira Dunas

Erinaceus europaeus Ourigo-cacheiro MA MA MA
Talpa caeca Toupeira MA MA MA
Pipistrellus pipist Morcego C C
Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo A MA A A
Arvicola sapidus Rato-de-6gua A
Apodemus sylvaticus Rato-do-campo A C C
Rattus rattus Ratazana A C
Vulpes vulpes Raposa C C C
Mustela nivalis Doninha C R R
Genetta genetto Geneta R/C R/C R/C
Felis silvestris Gato-bravo R R R
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Esp6cie Nome vulgar Planfcie costeira
6rea agricola

Fal6sia fubeira Dunas

Alystes cisternasii sapo-fossador x x
Pelobates cultripes sapo de unha negra x x
Bufo bufo spinosus sapo-comum x
Rana perezi ra-comum x
Mauremys leprosa c69ado-comum x
Chamaleo chamaleon camaleSo ,< x x x
Chalcides bedriagai cobra pentadactica x
Chalcides striatus cobra tridactica x x x
Psammodromus hisp. sardanisca ib6rica x
Malpolon monspes. cobra-rateira x x x
Matrix mauro cobra-viperina x

* em vias de extingSo e protegido por lei

Fonte: Plano de ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, p. 65.

o bi6topo " zona htmida", considerado como o sistema lagunar entre a
cordSo dunar litoral, englobando 6reas de bivalves, sapal, vasas e canais,
riqueza e diversidade faunistica.

faixa terrestre e o
detdm uma grande

Apresenta um conjunto de condigdes que faz com que desempenhe uma importantissima
funga'o de "nursery" (maternidade) para uma grande diversidade dL especies aqu6ticas que v5o
suportar v6rias cadeias alimentares 3r

Se relativamente ds especies piscicolas e de salientar, pelo seu valor comercial, a
Dicentrarchus labrax (robalo), Solea lascaris (linguado), Anguilla anguilla (enguia) e Sparus
aurata (dourada ) d no que diz respeito aos moluscos bivalves - urn.ilou, e ostras - que a sua
importdncia, econ6mica, d maior.

E no entanto no que diz respeito d avifauna que a riquezae diversidade existentes conferem a
esta zona hrimida uma elevada importdncia a nivel nacional e internacional, pois constitui uma
importante zona de invernada de aves aquiiticas e limicolas, oriundas do norte e centro da
Europa.

Na 6rea de estudo destacam-se pela significdncia nacional e europeia, as seguintes especies de
aves: Sterna albifrons (andorinha-do-mar-and), Himantopus himantopus (perna-longa),
Egretta garzetta (garga-branca), Ciconia ciconia (cegonha-branca), 

'Calidris 
alpini e

Hae mo topus o s tr al e gu.l (ostraceiro).

" Divisao de ordenamento e Projectos, SNPRCN,Plano de ordenamenro do pNm,Lisboa, lgg6, p.63
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Esp6cie Nome vulgar Planicie costeira
6rea agricola+faldsia

Ribeira Dunas Zona
hrimida

Egretta garzetta Garga branca x x
Sterna albifrons Andorinha do

mar-and
x x

Himqntopus himantopus Perna longa x
Calidris alpina Seixoeira x
Haematopus ostralegus Ostraceirro x
Coconia ciconia Cegonha-branca x x
Bubo bubo Bufo-real x
Tyto alba Coruja das torres x
Gallinula chloropus Galinha-de-6gua I

xMerops apiaster Abelharuco x
Halcyon leucocephala Martim-pescador x
Burhinus oedicnemus Alcaravdo x

Fonte: em colaboragio com Frdderic carrier, para este trabalho

Se no meio terretre os principais impactes sobre a fauna dizem respeito d grande pressdo
humana, ir destruigdo ocasional do coberto vegetal e a alguma pressdo venat6ria, ainda que
esteja totalmente proibida, no meio marinho os princif,ais impactes sobre a fauna s6o
fundamentalmente a pesca e a mariscagem incontrolada 

" 
u fo.t. pi.r"rgu humana nos meses

de Ver6o.

2.l.5.Avaliag6o das componentes esteticas

Para aldm das componentes biofisicas, j6 referenciadas,
um conjunto de componentes esteticas que se encontram
rural e marinho.
A paisagem, natural e cultural de Cacela, tem uma <estrutura bruto- conjunto de atributos,
elementos e sistemas-, que n6o resulta da intervengao humana, a ,*u (estrutura
arquitect6nico produzida, em maior ou menor grau , pelo trabarho.
A paisagem compSe-se, assim, de uma complexa sobreposigao e interrelagao de dominios
espaciais, pelo que a sua andlise jamais poder6 assentar em critdrios que a confundam com um
cenario pict6rico, estiitico. A an6lise e avaliagdo qualitativa da paisagem, ao movimentar-se
sobre o territ6rio para descobrir e interpretar o dominio espacial e visual de cada um dos seus
elementos e do seu conjunto, atravds de um sistema de vistas, dinamico, permite a relag6o
com a vida local.
o processo, dinAmico, diferencial e abragente, de observagdo e visualizagao da paisagem
permitiu a seguinte avaliagS0 das suas componentes estdticas:

a paisagem hist6rica de Cacela tem
expressas nos seus espagos urbano,
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o Profundidade

Se em relagdo ao nfcleo hist6rico de Cacela fez sentido definir um espago pr6prio no interior
do qual a povoagdo tem uma domindncia e onde qualquer alteraglo e srs..pti,rel de modificar
o seu sentido e expressdo, o seu plano paisagistico de enquadramento ulirapassa os limites
ditados pela zona especial de protecado, abrangendo toda uma drea qu. .. estende atd ri.s
linhas de horizonte e atd ir estrada nacional 125.
De facto, se o plano de enquadramnento tem uma demarcagdo fundamental em relag6es
estruturais entre o referencial e o conjunto de elementos que faz o seu enquadramento, o plano
de fundo da antiga vila tem um significado de extrema importdncia est6tiCa e cultural.
Em Cacela a relagdo visual d recfproca e uniforme pois dela tem-se um absoluto dominio da
envolvente e de qualquer ponto desta a povoagSo 6 sempre um referencial, de dia ou de noite.
Assim, quer as linhas de horizonte, rectilfnea no mar e ondulada nos campos agricolas e na
selra, quer a silhueta da povoagSo, de inwlgar recorte e beleza, constituem elementos de forte
e especial significado nesta paisagem cuja profundidade detdm um elevado valor est6tico.
O nricleo urbano constitui, de facto, um verdadeirio miradouro a partir do qual se obt6m vistas
panord.micas de excepcional beleza e alcance visual, testemunhando de algum modo a fungio
de "atalaia" que sempre desempenhou ao longo do seu percurso hist6rico.

Os dois edificios, recentemente construidos mas proximidades imediatas do nricleo hist6rico,
entretanto embargadas por desrespeito pelos planos de ordenamento em vigor, interferem
negativamente no equilfbrio e harmonia da paisagem, constituindo elementos que de modo
abusivo quebram a leitura da sua "profundidade,'.

o Luz e c6r

De Cacela v€-se durante todo o ano o
relevo do territ6rio, cria na paisagem
contraste luzy'sombra e claro/escuro.

nascer e o p6r-do-sol o que, associado ds linhas
uma grande variedade cenica no que diz respeito

de
ao

Eugenio de Andrade " resume de modo magistral o conteudo estdtico da paisagem hist6rica
de Cacela.

Cacela

Estd desse lado do verdo
onde manhd cedo
passom barcos, cercada pelq cal.

Das dunas desertas tem a perfeigdo,
dos pombos o rumor, da luz a dificil transparAncia
e o rigor

orlando Ribeiro descreve tamb6m de modo assaz particular e comovente a paisagem do
Algarve' A luz e a c6r desta paisagem sdo componentes esteticas que tornam viva esta
descrigSo. Os campos de Cacela retratam-se nela.

'2 ANDRADE, Eugenio, Escrita da Terra, Limiar editora, 5u edig6o, porto, l9g3
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"'..as construQdes branqueadas de cal, as manchas escurqs do arvoredo, os tufos de aroeira,
os loendros d borda de dgua, os leques rasteiros da palmeira-das-vassouras, ludo debaixo de
um cdu azul intenso, oferecem imagens que debalde se procurariam noutros lugares. Vir aqui
no Inverno, sentir o calor do meio do dia, gazar a noite tdpida quando as estrelas se fazemgrandes e brilhantes, d a melhor forma de compreender o ,ii*o e a riqueza dos seus dons. As
amendoeiras em flor (no meio do Inverno) constituem um elemento inconfund[vel da
paisagem... " 33.

Povoada por diferentes registos de tons, esta 6 uma paisagem de luz e c6res: o brilho das
6guas, o colorido forte dos barcos e das portas e janelas, o ocaso reflectido na ria, o branco
dos muros e dos piornos em flor, a claridade da alba e das dunas, os verdes do sapal e os
sdpias da fal6sia...
NoentantoCacelando6o"Eden"esealuzcontinuaamaravilhareainspirarpoetase
pintores, tamb6m d verdade que a c6r da paisagem urbana tem sido bastante alterada, por
substituigSo da cal e dos pigmentos naturais das paredes dos edificios por .,tintas 

de 6gua,, e
"tintas de areia". Ao mesmo tempo que se verifica, atrav6s de um pro"".ao de uniformidade
crom6tica, com o uso e abuso do azul, ao empobrecimento da imagem da sua arquitectura. A
paleta crom6tica da antiga vila integrava al6m do branco da cal, o ocre, o cinzento p6-de-
sapato e o cor-de-rosa-velho dos pigmentos naturais, entretando desaparecidos.
Mas tambdm a riquissima expressSo crom6tica dos telhados antigos tem vindo a ser
susbtituida pela rigidez monocromiitica das teihas de fabrico industrial.
Assim e se a integragSo dos estudos cromdticos em projectos de conservag6o do patrim6nio e
nas acades de reabilitagSo urbana d um imperativo, tambem a manutengdo dos agrossistemas
tradicionais e da flora expontAnea e tradicional, rica em diversidade cromatica no decorrer das
estaq6es, 6 o garante de uma das componentes estdticas mais valiosas e particulares da
paisagem de Cacela: as suas c6res.

. Grandeza

Em Cacela a paisagem 6 grande e sublime. Vai da sua alma it anl distAncia de um mar a
perder de vista. Mas se dos seus largos se vC a pr6pria Cacela com as suas muralhas, as suas
casas brancas e jardins floridos, dela v6-se em amplo horizonte o campo cultivado da planicie
e a "natureza agreste" da fal6sia.
A "unicidade ambiental" urbana e d diversidade e complexidade da paisagem corresponde um
meio ambiente que ndo d simplesmente relativamente tem organizado mas tamb6m podtico e
simb6lico.
De facto, i paisagem deversificada devido a factores naturais como a geologia, o relevo, a
hidrografia, colresponde uma relagdo acentuada entre o povoamento e a sua localizag6o.
Desta relagSo depende a sobrevivdncia de uma paisagem viva e integral capazde continuar a
produzir uma imagem clara e a ser um simbolo poderoso com um forte significado expressivo.
Encerrando numa pequena 6.rea urbana testemunhos materiais das varia-s dpocas e periodos
hist6ricos, a antiga vila de Cacela detem uma clareza de estrutura e vivacidadde de identidade
aparecendo na paisagem como um',local" not6vel.

rr zuBEIRO, Orlando, Portugal o Mediterraneo e o Atlantico,LlvrariaSii da Costa Editora, 6" edigio, Lisboa,
1991, p. 163
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parte dominante da imagem paisagistica, a pr6pria paisagem
vasto de mem6rias e simbolos fortes que definem a sua

A paisagem 6 uma parte intrinseca do ntcleo hist6rico e ndo fazsentido fora dele.como refere Kevin Lynch "...(Jmapaisagem impressionantefoi a base sobre a qual muitasragas primitivas erigiram os seus mitos socialmente importantes...,, 34.

o Forma e figura

A paisagem de estudo ndo s6 simboliza e localiza o nfcleo hist6rico de cacela como entraprofundamente em cada actividade tradicional diiiria, constituindo ainda um ..cend.rio,, 
demfltiplas actividades, mantendo viva a pr6pria mem6ria da paisagem.

Em cacela a forma envolvente conserva uma relagdo isom6rfica com a base da paisagem"origin6ria" e a forma interior continua a 
96r em desiaque as carateristicas do locus eas regraspr6prias da sua constru9do, onde estrl implicita a comp.eensdo do <sitio>, a sensibilidade i suaexpressSo paisagistica e uma evolugio vivencial dos comportamentos.

Resultantes de morfologias diferentes, ocorrem no territ6rio elementos com formascontrastantes - leito da ribeira / linhas de contomo das parcelas agricolas, canais e esteiros daria / linhas de contomo dos viveiros de bivalves - que coexistem com estabilidade.
Pelo que a paisagem 6 facilmente identificrivel por uma co-espacialidade estiivel de elementoscom formas contrastantes em que uma malha recticular, definida pela configuragSo doparcelamento agrdrio, na orla terrestre, e dos viveiros na zona hrimida, se combina com ameandrizagdo da ribeira e dos canais da ria.
Na paisagem de cacela, apesar de algumas interveng6es recentes, nefastas, os elementos quedefinem a sua forma e figura - corddo dunar litoral, zona humida lagunar, ntcleo urbano coma sua populagSo tradicional, ribeira e 6reas cultivadas - encontram-se em equilibrio devariedade e continuidade, onde a importAncia do conceito vivo e da forma inconfundivel,constituem elementos portadores de significados que marcam o seu conteudo estetico.Esta paisagem tem uma forma dinamica, resultante da apropriagio gradual dos espagos emtermos de percepgSo est6tica e tem um contetido, feito de sistemas, respons6vel pela suaestrutura, tambdm ela viva e dinAmica.

o Movimento

o modelado do terreno d um elemento determinante da expressao arquitect6nica da paisagem,condicionando a utilizagdo e ocupaqio do solo.
Resultado de interaca6es complexas, o modelado da paisagem de cacela caracteriza-se poruma grande variedade de tipos de relevo - dunar, piuno a ondulado suave, movimentado(fal6sia) - a que corresponde uma diversidade paisagisticu a. .*u",eristicas diferenciadas, ricade expressOes e significados.
A paisagem d marcada por "linhas relevantes" - limites formados por caracterfsticastopograficas como o cordao dunar litoral, a falesia e a ribeira - gue, ao constituirem elementospredominantes, apresentam qualidades direccionais importttes.
Esta paisagem estil organizada por um sistema geral de direcaoes a que se encontramintimamente ligados conj untos caracteristicos de moiimentos.

Mas se o ntcleo urbano 6
funciona como um sistema
"grandeza".

'o LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade,edig6es 70, Lisboa, 19g2, p. 14
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Se o movimento solar d omnipresente, o ritmo das mar6s, condicionando o aspecto dapaisagem marinha e as actividades ligadas i ria, deiermina "movimentor,, d. excepcionalvalor estdtico e cultural, nomeadamente a entrada e saida dos barcos ,u b*u, a travessia da
la pam a restinga arenosa ou o v6o das varias ..pe.i.. a" aves aqudticas.
Mas tambdm os ventos dominantes provocam movimentos caracterfsticos e singulares que seprendem com a ondulagSo no mar e na ria e com a constante mudanga de posig6o dos barcosancorados e dos seus reflexos nas 6guas.
Por outro lado, o sistema de vias de circulagSo terrestre estii organizado em relaqdo ir rede de

trj:trJ:*s 
urbanos, ao nfcleo hist6rico e'ao seu proprio carri-cter interno-de espago, vista e

A rede vi6ria, para al6m de adquirir..iygort6ncia por razoes estruturais, 6 facilmenteidentificdvel' A sua continuid'ade e qualidade direccional assumem particular evid6ncia napaisagem.

Esta 6 modelada tambdm por linhas de movimento - mean drizagdoda ribeira e dos canais dari4 o v6o das aves de arribag6o avangando numa direcaao geral ao longo da linha de costa, ascorrentes riipidas das mar6s na enchente e na vazarfie - de elevado valor estdtico.

. Vida

Na d'rea de estudo subsistem, por um lado, aspectos caracteristicos dos hribitos e cultura doshabitantes, patentes no desenvolvimento das actividades tradicionais como a mariscagem, apesca artesanal e a agricultura, o que tem permitido a continuidade e evolugao propria da vidatradicional local; e, por outro lado, subsistem ..n gior au vida selvag.rn ut.ure, da presengados sistemas biol6gicos garantidos pela existd-ncia da ribeira, das sebes vivas, dosagrossistemas tradicionais, das dunas . du ,onu hrimida ragunar.
Local de nidificagao e passagem de nulnerosas esp6cies dL aves de grande importancia para oequilfbrio ecol6gico da "regiio", a paisagem de cacela constitui um importante nfcleo devida natural.
Tambdm os diferentes sistemas de utilizagao da terra incluem-se, ainda, numa estrutura

fffrfl*te 
cujos componentes constituem tambdm eles um sistema continuo de vida

No entanto' tanto o garante das caracterfsticas da vida tradicional local, como os vd.riosbi6topos de suporte da vida selvagem, encontram-se ameagados quer pelo envelhecimentodemogiifico da populagao e consequentes alterag6es no varios dominios da vida colectiva,quer pela crescente pressdo das populagdes em fdrias.
Assim, a manutengao e fixag.o de uma populagdo jovem, tradicional, ligadaprofissionalmente d ria e d terra, pztrece constituir u ,ini"u forma de assegurar tanto a evolugdopr6pria da vida tradicional ribeirinha como a defesa dos meios biol6gicos extremamente ricosque' sendo mamanciais de vida, revitalizam as cadeias ecol6gicas de toda a paisagem.

o Cultura

A construgdO da paisagem de cacela teve como base a experiencia, a cultura e a sabedoria queconduziram d valorizagdo da sua forma est6tica e riqueza biol6gica.A adaptagao do aglomerado urbano d paisagem, o i.r.nuolvimento equilibrado da suaestrutura urbana, a localizagSo mais apropriada du, "** antigas ,ro 
"rpugo 

ig.icola, a melhor
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distribuigSo das sebes e a implantag5o mais favor6vel dos viveiros de bivalves, estao deacordo com os princfpios ecol6gicos.
Nela participaram tambdm a cultura, baseada na durabilidade dos sistemas economicos, e osaspectos relativos d sua pr6pria perenidade.
A instalagao das sucessivas comunidades no territ6rio resurtou do papel dessas mesmascomunidades na construgdo da paisagem, tendo sido um dos objectiros^dessa construg'o amd.xima complexidade da paisagem.
De facto' em cacela o Homem interviu na naturezade modo a tornar a sua paisagem o maiscomplexa e diversificada possivel.
No nricleo urbano, para aldm da arquitectura militar e religiosa de elevado valor hist6rico ecultural' a arquitectura 6 tambdm expressSo do povo, feita por ele e para ele, representando otestemunho vivo da personaridade e da especificidade local.
A partir da populagSo residente na povoagEo e nas f6rteis terras que a envolvem, a paisagemfoi sendo gradualmente transformudu . com essa transformagao foi-se integrando cultura noterrit6rio' Imagem e expressSo dessa evoluq5o, a cultura d considerada patrimonio, sendo asmarcas culturais do passado tamb6m Natureza.
No entanto, a partir da d6cada de setenta, a "cultura turistica e urbana,, passa a ter uma relag6omuitas vezes incorrecta com o territ6rio, afectada pelos seus diversos imaginririos de"habitat", ideologias e interesses contradit6rios. Ela tem sido, a partir de ent6o, a principalrespons6vel pelas continuas interveng6es negativas no territ6rio, pautadas pelo mau gosto epela falta de escrupulos, provocando sucessivos "atentados" ao patrim6nio arquitect6nico epaisagfstico local.
como refere Ribeiro Teles "...um espaQo em que a populaqdo ndo esteja interessada nacultura' ndo respeito as marcas da culturo do pissado,- d'uma sociedade incapaz de criar, deconservar a Natureza' sd a cultura integra a Natureza na obra do homem...o futuro daNatureza d construido pelo homem...,' 35.

Na iirea de estudo, o conteudo est6tico de inegiivel valor cultural e a pr6pria memoria que apaisagem encelra poder6 dar lugar, a curto prao, a uma paisagem urbana irremediavelmenteadulterada e a ulna paisagem rural simplificada.
Para que isso nao se verifique importa contrariar o processo imobiliririo especulativo, o"escorragar" da populagAo tradicional e o abandono ou susbstituigdo dos agrossistemastradicionais.
Ainda segundo o mesmo autor 36 ".-.A gradual afirmaqdo da identidade cultural de um povovincula-se atravds do encontro desse povo com a terra. construiram-se paisagens que aindasdo hoie suporte e memdria das cominidades e, portanto, marcos culturais e historicos...qued necessdrio transmitir ds geraqdes vindouras...,,.

2.I.6. Avaliagio socio-economica

Embora se faga mais adiante uma anrilise
importa desde j6 reter alguns indicadores
econ6mica da paisagem.

socio-econ6mica detalhada da
que nos permitem fazer uma

drea em estudo,
avaliagSo socio-

35 zuBEIRO TELES, Gongalo. A prop^sito de ecossistema urbono e Conservagdo da Naturezain <conservagaoda Naturezar>, SEA, Lisboa, 19g2, p. 137
16 RIBEIRO TELES, Gongalo, A ionservaqdo das Paisagens Histiricas e Rurais,in <correio da Natureza>, No17, SNPRCN, Lisboa, 1992,p.52
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A tipologia que Cacela disp6e parece constituir a principal razdo deum tdo marcado papel na
estruturagSo econ6mica, social e politica do territ6rio envolvente, cuja expressio chegou a ter
apreciilvel signifi cado.
De facto o nfcleo urbano, ligado intrinsecamente irs actividades econ6micas dos grupos
humanos que habitaram o seu territ6rio ao longo dos sdculos e ds condigoes de defesa dos
mesmos, foi sendo organizado como o seu suporte efrcz, aperfeigoando este,
simultaneamente.
No entanto, nas riltimas d6cadas, as alterag6es demogr6ficas e dos hdbitos sociais, a
modificagdo dos mecanismos tradicionais que controlavam o metabolismo urbano
(abastecimento de 6gua, fornecimento de energia, etc) e, principalmente, a lei da oferta e da
procura promovida pelo incremento do turismo, provocarzlm um vasto conjunto de atropelos,
mais ou menos graves, ao equilibrio geral e ao sentido da evolugao da paisagem.
Embora sem causar o impacte negativo que provocou noutros pontos do Algarve, o
desenvolvimento do turismo continua a produzir, na fureade estudo, directa ou indireciamente,
as principais modificagdes da paisagem e dos modos de vida.
Ao serem alterados os modos de vida da comunidade humana, modificou-se a paisagem em
que se insere.
No entanto, a paisagem hist6rica de Cacela 6 uma paisagem de grande valor cultural, hist6rico
e estetico onde se conservam, ainda, s6lidos lagos com a natureza.
O nricleo hist6rico e a zorra especial de protecaSo, actualmente com 47 habitantes
permanentes, perderam entre 1960 e 1990 cerca de 30Yo da sua populagao, sendo a tend6ncia
para um aumento significativo do decrescimo demogr6fico pois a populagdo residente em
idade de reforma representa aproximadamente 30o/o dapopulagio total.
Aldm disso, e ao mesmo tempo em que se assiste ao aumento do peso da parcela da populagEo
idosa verifica-se, quase sempre, uma saida da populagSo quando atinge u iaua. de entrada no
mercado de trabalho.
Assim, e embora a habitagSo predomine sobre as restantes fung6es, apenas metade do ntmero
de fogos do nucleo hist6rico constitui residdncia perrnanente, enquanto na zona especial de
protecaao apenas um dos cinco fogos 6 habitado durante o ano inteiro.
Efectivamente assitiu-se, a partir de meados da ddcada de setenta, provocado pelo
desenvolvimento do turismo, a urn movimento estrutural que se traduziu pelo decr6scimo
significativo da populagSo tradicional e pela perda de importdncia das actividades agro-
marinhas, ao mesmo tempo que se verificou o aumento de uma populagdo flutuante que aqui
passa ferias e a abertura de tr6s similares de hotelaria de apoio turistico.
Estes, constituindo pequenas empresas familiares, empregam seis dos dezasseis individuos
que constituem a populagSo activa, o que thes confere grande importdncia socio-econ6mica.
Por um lado e se a antiga Vila continua a perpectuar no tempo fung6es hist6ricas como a
fungao militar na fortaleza e a fungio religiosa na igreja e no cemitdrio, por outro verifica-se
uma gradual perda de importAncia da pesca, outrora a principal actividade empregadora, cujos
efectivos transitaram para os grupos n6o produtivos mas que, por dificuldades econ6micas
derivadas das parcas reformas, continuam a praticar uma actividade agro-marinha de
autosubsist€ncia, de extrema importAncia na manutengdo e conservagdo da paisagem e das
caracteristicas sociais e culturais da povoagdo.

Se a igreja e o cemitdrio sdo os responsiiveis pela grande afluencia de priblico ao ntcleo
hist6rico, a riqueza patrimonial e paisagistica e a famosa gastronomia contribuem para um
grande aumento da sobrecarga humana, o que deixa marcas 6bvias na paisagem devido ao uso
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mcolrecto que nao tem em conta a sensibilidade ecol6gica do meio, al6m de provocar a
saturagdo e poluiqdo do espago urbano e envolventes.
Embora as recentes alteragOes na estrutura social e a descar acterizagdo e adulterag6o dopatrim6nio urbano, arquitect6nico e paisagistico, a area de estudo continua a ter um
importante papel socio-econ6mico na manutengSo das potencialidades produtivas do territ6rio
e no desenvolvimento auto-sustentado.
Do ponto de vista econ6mico as principais actividades implantadas sdo as dependentes da
exploragSo dos recursos do meio aqu6tico - pesca artesanal, mariscagem e molusciculfura -,
do turismo e da agricultura.

A antiga vila est6 a ser explorada, cadavez mais, para fins turfsticos. A nova..fungdo,,que a
povoagSo adquiriu trouxe consigo um conjunto de graves problemas que se prendem com a
sua descaracterizagdo social e arquitect6nica, pese embora a melhoria aa qualidade de vida
que, manifestamente, proporcionou a alguns habitantes.
Na realidade, a multiplicagdo de servigos de apoio turistico e a conversio das casas devolutas
em segunda habitagSo de pessoas, nacionais e estrangeiras, que ndo residem habitualmente no
local' contribuiram de modo explicito para a "degradagdo" do ntcleo hist6rico e da paisagem
envolvente.

A agricultura, desde sempre uma actividade com bastante significado nas fdrteis terras que
envolvem a povoagSo, tem cada vez menor peso, apesar de a reduzida populaglo residente
continuar a praticar uma agricultura de auto-consuno, como jii se referiu.
Maioritariamente propriedade de uma populagSo estrangeira ndo residente, os terrenos
apresentam consider6veis potenciais agricolas que os novos donos acabam por n6o explorar da
forma mais ordenada e correcta.
No entanto e apesar das alteragOes introduzidas nos agrossistemas tradicionais, com a
plantagao de especies vegetais ex6ticas, os arvoredos tradicionais - amendoeiras, figueiras,
oliveiras e alfarrobeiras - continuam a constituir o principal lugar entre as fontes de receita das
exploragdes.
As culturas tempor6rias mais significativas continuam a
culturas horticolas ao ar livre, tendo sido recentemente
pessegueiros e damasqueiros.

ser as leguminosas para o 916o e as
plantado um pomar de regadio de

A actividade agricola tradicional, para aldm do interesse econ6mico que apresenta, constitui
uma forma efrcaz de protecado do sistema lagunar devido d presenga humana pennanente que
cuida a paisagem.

A maioria da populagSo residente completa o seu rendimento com actividades ligadas d
agricultura e d pesca artesanal e apanha de marisco.
No que diz respeito ds actividades relativas ao meio marinho, se a pesca e apenas em parte e
indirectamente dependente da laguna, a mariscagem e a moluscicultura encontram na ria as
condigdes ecol6gicas mais favor6veis ao seu desenvolvimento.
os pescadores que ainda vivem em Cacela ou nas suas imediag6es combinam a pesca
artesanal no interior da ria com a pesca no exterior, junto d costa.
o volume de captura de peixe, cada vez menor, o que se repercute na baixa capacidade
econ6mica desta classe social deve-se ao facto de, nas ddcadas anteriores, ter havido um
esgotamento dos recursos devido, fundamentalmente, ao tipo de malhagem das redes
utilizadas, d captura indiscriminada ndo seleccionando os juvenii e ao impacte-provocado pela
populaqdo em fdrias.
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Embora a pesca artesanal controlada seja compativel com uma gest6o racional dos recursos ecom a fungao de "nursery"/maternidade que a ria desempenha, a moluscicultura, ao constituiruma actividade de grande interesse econ6mico, converteu-se numa actividade paralelaajudando' assim' afianter uma tradigao. d1 ligag5o ou poprtugao d zona hrimida. Instaladasnesta zona da Ria Formosa, em frente d fortieza. arus exproragoes de grande envergaduraproduzem elevadas quantidades de ostras e ameijoas, para o mercado nacional e paraexportagio, empregando algumas pessoas da,.regiao;.

o conjunto de alteragdes demogr6ficas verificadas, se por um lado se repercutem sobre osv6rios dominios da vida coleciva, constituindo uma 
'u*.ugu 

para o equilfbrio social dapovoagSo' representa tambdm uma ameaga para o equilfbrio da paisag"-,- 
"rrju 

evolugdo,harmoniosa, tem como condigao sine qua non acontinuidade cultural e ecol6gica.como refere Ribeiro Teres "...As poirogrn, histfiricas continuam a ter uml*porrrrr" paperecon6mico na permanancia das pitenciiltdades produtir^ das regides e no desenvolvimentodo seu valor intrinseco porque constituem o resultado de um sdbio encontro entre o Homem ea Natureza em que aquere "modela" esta sem a destruir...,, 37.

t'ld.,lb.,p.54
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2.2. Evoiugao da paisagem

A paisagem que caractei,za o tenit6rio objecto de estudo, ao ser encarada como um produtoda hist5ria humana. e ecol6gica, d patrim6nio entendido como conceito global, no qual entrama nattreza ou o meio natural e a populagdo humana que o tem habitado ao longo dos s6culos.Geologia, relevo, solos; ribeira, i'iu, ,n*; vegetagdo, d.unas, sapais; animais terestres e

tr;ljfi:;!ffi:::J::e. barcos, sdo partes de um meio naturat e cultural cuja evolusao se

cacela surge numa antiga falesia miocdnica bem vincada38 esculpida por linhas de drenagemnatural, entre as quais ganha express;do a Ribeira de Cacela.A povoagdo assenta precisamenie na falesia miocdnicare.
os trabalho's realizados pelo Centro de Estratigrafia e paleobiologia da Unversidade Nova deLisboa' incluindo o estudo de cortes geol6gicos, a recorha de fauna, variada, fossilizada e asua datagdo segura com vista d interpretagdo de conjunto do Miocdnico da faixa litoral

A':ilj,l,, 
permitiram individuaiizzLr uma unidade glol6gica designada <Formasdo de

Apresenta trds membros: inferior-conglomerados e areias, mddio-siltes amarelos e superior-siltes cinzentos, formados durante o M'iocdnico srp..iol entre os g milh6es e os 5 milh.es deanos e pertencentes^aos andares Tortoniano e Messinianoo,.
Segundo Jodo Paisa2,.enquanto o conglomerado da base dos dep6sitos de cacelacorresponde aum momento de rejuvenescimento do relevo, com tmnsporte de materiais detriticos docontinente por correntes de alta ener,gia, os niveis superiores - atendendo ii fauna de moluscosestudada' compativel com meio lugrnu. habitado ior individuos poucos numerosos e maldesenvolvidos-' ter6o correspondidJa uma fase regressiva numa dpoca em que o transporte deelementos terrigenos era reduzido, o relevo anlsado, sem linhas de rigua importantes, asedimentaqdo de baixa energia, a salinidade muito baixa e o clima seria bastante 6rido.Terii sido sob estas condiq6es ambientais que entre os g milh6es e os 5 milh6es de anos seconstituiu a <FormagSo de cacela>-unidade geol6gica singular no contexto geologicoportugu6s e que comporta uma import ante jazidi de moluscos miocdnicosur, de reconhecidovalor internacional.

No decurso dos riltimos quase dois milh6es de anos, os avanqos e recuos do mar foramesculpindo essas formas de relevo onde, com o decorrer do tempo, se foi realizando asedimentag6o de areias, formando pra.ias e dunasro.
A base da fal6sia est6 protegida por u.ma acumulagdo de areais do euatern6rioa5. As variag6es

:lJ::::rli 
mar ent6o verificadas provocaram a deposisao de terrlgos marinhos a altitudes

18 VIANA' Abel' ZBYSZEWSKI, G., Contribuigdo para o Estudo do Quaterndrio do Algarve, inj:::)ffiT?es dos Servisos Geo rogico, a. lr*gi;,;;;" ;;i;,ll,uou, 1 e 4e, p.2 t i
;jo''' 

Jodo Josd cardoso, o lvliocdnico do .t-itoral Sul portztgu€s, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, lgg2,
'r ANTLTNES' Miguel relles, Nouvelles donndes sur la datation desformations mioctines de l,Algarve

'::{:::'l;;,',;ur\'"o' 
geot'gique ,egionat,l,- in<ciencias au r..rr,,, no 6, Universidade Nova de Lisboa,

o2 PAIS; Jo6o Josd Cardoso, ob.cit.,pp.37 e 3!)

"ti?X*;ii1f:U:$!: 
au' p'r'ii'"tol'-o ,'u* Portugat,in <al-madan>, rr sdrie, nor, cenrro de Arqueorogia

"ilffi;jffi!:;:?;fr',"f;{,^ 
e Historicos sobre Faro e aformaqdo tagunar do sotavento Atgarvio,
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Pedro BettentourtaT apresentou, recr3ntemente na sua tese
evolugdo do litoral do Sotavento algarvio, onde se podem
prov6veis, que a linha de costa foi tomando entre o riltimo
anos,eadpocaactual.
O modelo de evolugdo da costa proposto permite, de acordo com o autor, uma explicagdo
logica da origem e evolugdo do corddo de ilhas barreira e do sistema lagunar-actual fua
Formosa-segundo cinco fases essenc iais :

i-erosdo costeira e formagdo de faldsias durante o md.ximo interglaciario.
2-progressdo da linha de costa durante o periodo glaciar (em fung6o do abaixamento do nivel
do mar e de um aumento consider6vel de sedimentos durante o periodo erosivo).
3-remobilizagdo dos sedimentos durante a subida do nivel do mar. Formagao de um proto-
cordSo arenoso (constituido por barras submersas ou semi-submersas).
4-evolugdo vertical e paralela i costa de um cordao arenoso. Constituigdo de ilhas-barreira que
formam o sistema lagunar.
5-o corddo arenoso atinge a maturiclade e tende a ligar-se ao continente. O sistema lagunar
vai-se colmatando progressivamente.

Segundo Abel viana et al.a8, a planura a este de Cacela, situada a 24 metros de
chega ate ao cimo da faldsia, constitui uma praia tirreniana. Esta praia
quatem6rios estd representada por um nivel de cascalhos e calhaus rolados em
osxistoseoquartzo.
Alguns destes dep6sitos forneceram in situ pedras intencionalmente talhadasae que constituem
o primeiro testemunho da presenga humana no territ6rio onde Cacela se viria a implantar. De
facto, as indristrias paleoliticas de Cacela e da ribeira5o, constituem os prim6rdios da
humanizagdo do seu territ6rio.
A partir de entdo os homens sobreviveram e dos ecossistemas naturais que encontraram,
adaptaram, moldaram, fizeram ecossistemas de substituigdo construindo as suas culturas e
civilizag6es pr6prias.
A partir das paisagens naturais inir:iais, o Homem cria a sua primeira obra:
cultural.
Na sua construgdo utilizou a matdria e o espirito; a sabedoria e a crenga; o ar, a
e o fogo; o sol, a lua e o firmamento; a aurora e o ocaso; as cores e aluz;
movimento e o espago; ayoze atemura, a vidae amorte.
A vegetagdo portuguesa actual d,3riv&, segundo Jodo Pais5r, de floras mais ricas e
deversificadas do Quatemiirio, por empobrecimento progressivo devido ds variag6es
clim6ticas e d crescente intervengdo hLumana.

'r vtANA, Abel, ZBySZEWSKI, G., ob.cit., p2t7
'u NEVES, Jose, ob-cit., p.46

'7 BETTENCOURT, Pedro, les Environnements Sedimentaires de la C6te Sotavento (Algarve, Sud portugal) et
leur Evolution Holocdne et Actttelle, [-er volume, L'Universit6 de Bordeaux I, lgg4,Fig.VIII.7-VlII. 12, Cap.lX,
pp.1 8- I 9

'3 vtANA, Abet, ZBySZEWSKI, G., ob.cit., pp.2l8 e 219
'e Id., Ib., pp.222 e223

.. Carta Arqueol1gica de Portugal, 1995, p. I 69
5o VIANA, Abel, ZBySZEWSKI, G., ob.cit.. pp.222 e223t' PAIS, Jodo, Evoltqdo da VegetaEdo cluranre o Ottaterndrio em Portugal,Centro de Estudos Geologicos da
Faculdade de ci€ncias e Tecnologia, Ficha cclecciondvel nol l, Jornal<priblico>, 1996

de doutoramento, um modelo de
verificar as vS.rias configuraqdes,
periodo interglaci6rio, h6 125.000

altitude e que
de dep6sitos
que dominam

a paisagem

6gua, a terrra
os gestos, o
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Dos riltimos l0 000 anos s6o conhecidas em Porrugal, ainda segundo este autor, diversasocorr€ncias vegetais destacando-se cle entre as 6rvores, os pinheiros, os carvalhos, as oliveiras,os choupos e os ulmeiros. --) --
Tal com todo o sul do pais que entiio correspondia, de acordo com Ilidio de Ararijo52, a umapaisagem climiicica definida por um manto quase continuo de florestas de carvalhosperenif6lios, o territ6rio banhado peta fubeira de Cacela seria coberto, fundamentalmente, porazinheiras.
Esta floresta seria sulcada por urla <galeria ripicola> de ulmeiros, d.lamos, loendros etamargueiras.
Terii sido apenas h6 cerca de 6.000 anos, durante o Neolitico, quando os primeiros pastoreschegaram ir parte ocidental da Penins;ula Ibdrica, que se iniciou a modelagdo da paisagem5i.
Responsiiveis pela primeira grande intervengao na paisagem, ocorrida por volta de 4.000 a.c.,os pastores terSo adaptado a floresta primitiva ir criagao dos primeiros herbivorosdomesticados, com a abertura de clareiras para o cultivo de vegetagdo fonageira, atrav6s dadestruigSo dos andares arbustivos e sub_arbustivossa.
Aldm da abertura de clareiras, na floresta, para a pastoricia, este povo marcou
a paisagem com os monumentos fun:r6rios que terii construido, entre 3.500 e
servirem de tumulagdo colectiva.
Foram disso exemplo os extintos dol,mens da Nora e da Marcela, pr6ximos de Cacela.A paisagem humanizada, cuja modelagdo se iniciou neste longo periodo de evolugdo dacivilizagSo pela mao de pastores, ter6 sido continuada, entre os sdculos IX e II a.c., poragricultores e metalurgistas com o progresso nitido da agricultura e da mineragdo e asconsequentes intervengdes sobre a paisagem, de modo a adpt6-la ds novas formas deexploragdo55.

Em dpocas diferentes e em difererntes est6dios de evolugdo antropol6gica, os homensdefrontaram-se com um meio natural, ora hostil e rude, ora acolhedor e suave, adaptando acada nicho ecol6gico os seus tipos de vida pr6prios56.
Com os fracassos e os exitos face aos elementos e forgas da natureza, foram por sua vezgerando novas complexidades nas corrstrugOes culturais.o territ6rio de cacela, onde os valores naturais resultam, desde hii muitos sdculos, dumaconvivdncia e duma utilizagdo pelars populagdes aqui implantadas, 6 o resultado de umacultura hist6rica respons6:vel pela sua humanizaqdo.
Como refere Ribeiro Teles,57 construiram-se paisagens que sao ainda hoje suporte e memoriadas comunidades e, portanto, marcos culturais e hisl6ricos.
A paisagem de Cacela, marcada, pelo encontro das f6cies maritima e terrestre suporta, paraaldm das componentes biofisicas e estdticas expressas nos seus espagos marinho, rural eurbano, um conjunto de actividades socio-econ6micas e de relagdes de comunicagdo intemas.Ela e o resuitado conjunto de factores naturais e do trabalho de povos, civilizagoes e gerag6es.
E uma "paisagem hist6rica" cujo perfil evolutivo se procura tragar.

profundamente
[.700 a.C., para

" eRAUJO' Ilidio Alves.de, arte Paisagista z Arte dos Jardins em portugal,vol. l, Direcado.Geral dos gervigos
d-e Urbanizag6o, Lisboa, 1962, p.l7
" Id.rb., p.l g
5o ld.lb.,pp.i8 e t9
3s ld.tb., pp.l9 e 20
5u PESSOA' Fernando, Museologia nas ireas Protegidas,in <correio da Natureza>, no 17, Servigo Nacional deParques, Reservas e Conservagdo da Natureza (SNpRCN), Lisboa, 1992, p.2g5' RIBEIRo TELES, congalo, I corr"*ogdru')as paisagens Hisi6ricas e Naturais,in <correio da Natureza>,n" 17, SNPRCN, Lisboa, 1992,p.52
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A relagSo do povoado com o mar e et ria, por um lado, e os fdrteis campos agricolas, por outro,
marcaram decisivamente a sua paisagem e o seu percurso enquanto "sitio hist6rico,,.o estudo dessas relag6es e das transiormagoes que ao longo do tempo se operam no territ6rio,
sdo fundamentais para se entender a evoiuqao aa paisageni.
As caracteristicas do seu sitio gendti,ro terao lavado o Homem d sua ocupaEdo.Ao constituir um ponto dominante na paisagem, vislumbrando um vasto territ6rio dohinterland e possuindo boas condigdes naturais de defesa, o local reune todas as qualidades
para que o homem nele se tivesse estabelecido, bastante cedo, o que terd. acontecido muitoprovavelmente na 6poca em que os fenicios, por raz6es comerciais L piscat6rias, .,atracam,, 

acosta algarvia.
A presenga de populagoes indigenas nesta zona do litoral5s com quem os comerciantes doMediterranqo oriental terao contactado, como aconteceu na vizinha Castro Marim,5, levam apensar que o comdrcio esteve na origem da fundaE6o de Cacela.
E embora nao tivessem sido realizados atd ao momento trabalhos arqueol6gicos que visassem
o estudo diacr6nico da ocupagdo hulnana de cacela, hii alguns factos que permitem supor terexistido um estabelecimento da Idade do Ferro, no local.
Para al6m das referencias de alguns autores sobre o assunto, jri indicadas neste trabalho, hiipossibilidades de algumas das "estrrturas de pedra" visiveis no talude a sul da igreja e dafortaleza, compreendidas entre os lC metros e os 20 metros de altitude, mostrarem nfveis deocupagdo da dpoca da colonizagdo ferricia.
Na dpoca, a linha de costa, resultado das influencias das regressoes e transgressoes que o marsofreu teria, segundo Jos6 Neves 60, uffi ambiente propicio ir fundagdo de entrepostos por onde
se fazia o comdrcio com as populag6es indigenas do int.rior.
A exist€ncia, no periodo que antece,ce a ocupagdo romana, de um corddo arenoso de ilhas-barreira, respons6vel pela formagdo do sistema lagunar constituido por uma rede de canais
naveg6veis, junto a c-osta' aparece dc,cumentado numa sequ6ncia de mapas incluidos na obra
de Pedro Bettencourt6r.
A linha de costa seria bastante recr)rtada, com reentrancias e rios naveg6veis de ralativa
import6.ncia62.

Fenicios e gregos terSo fixado entrepostos comerciais em promont6rios de relevo do litoral
que, pelas suas condigoes de defesa, lhes servissem de palco para as trocas comerciais com aspopulagdes aut6ctones6'. o sitio de cacela p6e em evid6ncia esses requisitos.
Por tudo isto e por analogias hist6ricas entre os sitios dos mais antigos povoados ribeirinhos
mediterranicos pr6ximos, como Castro Marim, a ex-Baisa e Faro6a 

""up".u, 
Ju'ao.,rnl.ntaq6o

58 PINHEIRO E ROSA,^Jos6 Ant6nio, Quatro lvleses com Estdcio da veiga(Estudo arqueol6gico-bibliogriifico),
Anais do Municipio de faro, N" IV, ed. C.M.Faro, Faro, 1975, pp.139_142
, GAMITo' Teresa Jirdice' Breve Apontame,to sobre o Povoamento do Algarve desde a prt!-Historia atd aEpoca Romana e o seu Condi.ci-onalismo ceogrdfico, in <Anais do Municfpio de Faro>, N" xlll, edigSo daC.M.Faro, Faro. 1984. pp.33l-J35

" MEDINA, Jodo; ARRUDA, Ana Margarida, Hist6ria de portugal,vol.ll, edi96o Clube Intemacional doLivro, Lisboa, 1995, pp.43-67
6o NEVES, Jos6, I evoluq.d.o^historico-geogrQfica da cidade de Faro,Anais do Municipio de Faro, N. iv, ed.C.M.Faro, Faro, I974, p.ll9
6' BETTENCOURT, pedro, ob.cir., Fig.vlil.l3
62 WEINHOLTZ, Manue.l de Bivar, Cintribuiqdo para o Estudo da Evolugdo das Flechas de Areia na CostqSotcwento do Algarve, Direcgdo_Geral de porf os, Lisboa, 19g2, p. l56'NEVES, 

Jose, I Evoluq.do histarico-g"o[ranio a, cidade de'Faro,Anais do Municipio de Faro, N.IV, ed.C.M.Faro, Faro, 1974, p.120* PINHEIRO E ROSA, Jose Ant6nio , Forti/ic:aqdes de Faro,Anais do Municipio de Faro, No XX, ed.C.M.Faro, Faro, 1990, p.42
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.
arqueol6gica existente nao o poder comprovar, existem possibilidades de o sitio gendtico de
Cacela ter sido objecto de colonizagiio prd-romana.
J6 na segunda metade do sdculo I a.rl. Estrabdo refere que a antiga Oss6noba se situava nurna
bela e rica regido sob os aspectos agricola e maritimo65.
Cacela, considerada pelo historiador grego um povoado anterior ir ocupagdo romanauu, situar-
se-ia numa zona com id6nticos atributos.
Durante o periodo de ocupagdo rorrana, o litoral sotaventino estaria bordejado por um vasto
sistema lagunar e por sapais. Os czLnais principais teriam uma profundidade que permitia a
navegagdo at6 Oss6noba e Milreu, no estu6.rio do rio Seco. A protecgdo da laguna estaria
assegurada por um corddo arenoso de ilhas-barreira, em posigdo de cabo6'.
Com a consolidagdo do cordEo dunzr e o desenvolvimento de um sistema lagunar naveg6vel,
assiste-se iimplantagdo de Cacela enquanto povoado romano, a uma altitude de24-26 metros.
"...A paisalem modeladora do Homem; o Homem remodelador da paisagem " 68.

Resultado de um s6bio encontro entre o Homem e a Natureza, em que aquele "modela" esta e
esta se imp6e, condiciona, valoriza e potencia aquele, as paisagens natural e cultural de Cacela
poderdo ser consideradas, na essdncia, o produto da hist6ria de interacgdo entre o Homem e o
Ambiente, entdo iniciada.
A paisagem de Cacela passar6, a pzrrtir de ent6o, a caracterizar-se, como todas as paisagens
hist6ricas6e, por um acerto entre as c:ircunst6.ncias do meio e a sua humanizagd,o.
Para Jorge Gaspar'o os romanos fixa.ram-se e trouxeram a civtlizagdo urbana, tendo a base do
sistema de povoamento do Algarve licado desenhada para dois mil anos, da foz do Guadiana a
Sagres, mas sucessivamente "ratificardo" na sua sagraqdo, atd aos dias de hoje.
A ocupagio romana de Cacela ird desenvolver uma cultura material que irii influenciar e
marcar, para sempre, a sua paisagem urbana e rural.
Para Josd NevesTr, a civilizagdo romana de tipo urbano, ao ser impelida para um novo
equilibrio social, deixa de ser o foco orientador da vida politica e con6mica, conduzindo ao
aparecimento, junto das povoag6es, de villae - que eram grandes unidades econ6micas e
centros religiosos.
Ao lado das domus dominica surgiam as villae onde se ostentava o luxo de uma civilizagdo
requintada e se erguia o templo de uma divindade, distribuindo-se as casas dos trabalhadores
rurais e dos artifices, ligados social e economicamnete ir unidade agr6na.
De facto as antigas Vila de Cacela e Quinta do Muro parecem espelhar esta evoluqdo. Ao
constituirem uma povoagdo romana, a primeira corresponderia ao nfcleo urbano fortificado,
com fung6es politicas e militares de defesa do territ6rio e das suas riquezas e a segunda a uma
villa, onde ds actividades economicas ligadas ao com6rcio maritimo, como a agricultura e a
indristria conserveira se associava, possivelmente, a componente religiosa.
Tal como nas zonas envolventes de algumas cidades do sul do pais onde perduram tragos de
parcelamento datiiveis da 6poca romana e se conservarn linhas de cadastros entao

u' NEVES, Jose, Estudos Geogrdficos e His,r6ricos sobre Faro e aformaEdo lagunar, p.2o
u6 BELLIDO, Ant6nio Garcia, Espafia y los Espafioles hace dos mil afios,Libro tercero, Cap.ll, ed. Coilecion
Austral, Madrid, 1942, pp.2 e 3
6', BETTENCOURT, pedro, ob.cit.. Fig.vll). i I
Ut GIRAO; Amorim, Atlas de portugal,2u e,ligao, Coimbra, l95g
6n RIBEIRO TELES, Gongalo, ob.cit., p.54
'0 GASPAR, Jorge, ls Regides Portuguesas, ediEdo do Ministdrio do Planeamento e da Administragdo do
Territorio, Lisboa, 1993, p.177

'' NEVES, Jose, I Evoluqdo hst6rico-geogrdfica da cidade de Faro, p.121
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implantadosT2, partes dos limites do actual nricleo urbano e parte das confrontag6es das actuais
Quintas do Muro, poderdo ser considerados uma heranga da "divisdo territorial" romana,
se gundo a aero fotointerpretagdo realizad,a.
De facto, se por um lado, o trogo da fortificagdo romana que ainda subsiste a norte da
povoagdo, continua a constituir parte da delimitagdo do actual nricleo hist6rico, por outro lado,
os limites norte e sui das actuais Quintas do vluro, que durante a ocupagdo romana seriam
apenas uma grande estrutura agrrlria - villa rustica - coincidem com a actual divisao cadastral.
Os limites nascente e poente do antigo "latifi:ndio romano" coincidiriam com a actual estrada
de acesso d povoagdo e com a divisdo poente da propriedade contigua ir euinta do Muro, mais
afastada de Cacela.
A paisagem envolvente ao povoado romano, onde a villa com os seus jardins ocuparia a
posigao 

.paisagistica.dominante da exploragdo agricola, definir-se-ia, essencialmente, pelo
ager onde se cultivaria principalmente a vinha, a oliveira, as drvores de fruto e o trigo.
Este cereal ocuparia com as pastagens, os terrenos imediatamente a seguir, constituindo o
saltus.
"Cortando" o ager e o saltus e continuando para o interior, ao longo da ribeira, surgiria a silva
- respons6vel peia compartimentagao da paisagem.
Na reconstituigdo da hist6ria das paisagens, a arqueologia desempenha tuna fungdo essencial
porque permite descobrir, cartografar, caracterizar e datar os habitats humanosr3.
A impossibilidade de recorrer a estudos arqueol6gicos, procedeu-se d pesquisa de documentos
escritos, cuja importancia d decisiva na reconstituigdo da hist6ria iu puirug.m a partir da
ocupagSo arabe.
o recurso a obras. de autores portugueses'o que t6m como fontes principais os mais
importantes historiadores e ge6grafos 6rabes do periodo compreendido entre os sdculos IX eXVI, permite a seguinte reconstituigdo da paisagem durante a ocupagdo 6rabe.

'2 MANTAS, vasco, Telederecqdo e {Jrbanismo Romano: o caso de Beja,in<Geociencias>, no5, Aveiro, 1990,pp.74-88
soTTo-MAYoR, J'; MASCARENHAS J.M., et al., A analise clo cadasto antigo de palmela por

p.rocessamento digital de uma imagem spor., in <ceoci€ncias>, no5, Aveiro, p.73
'r LEMos, Francisco de Sande; gAprtsrA., Antonio M., Arqueologia da paisagem,in < Correio da Natureza>,
No 17, edigdo do SNpRCN, Lisboa, t992, p.28
'o BORGES COELHO, Antonio, Portugal'na Espanha irabe,vol. l-Geografia e cultura; vol.2-Hist6ria,
Editorial Caminho, Lisboa, l9g9

LINDLEY CINTRA, , Cronica Geral de Espanha de l314,edigdo da Academia porruguesa de Historia,Lisboa, 1953

GARCiA DOMINGUES, Josd Domingos,

t971, pp.1 8l-229
-Ossonoba na Epoca irabe, Anais do Municipio de Faro, No I, edigdo da C.M.Faro,

-o Garb Extremo do Andaluz e <Bortugar> nos Historiadores e Geografos irabes,
Separata do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1960,-pp.327_359

-Patrimdnio cultural Ardbico-Argarvio, edigdo da casa do Algarve ,Lisboa, i956
MACFI-ADO' Jose Pedro, I Peninsura Hispdnica segundo um Ge6grafo do sdculo xillseparata do Boretim daSociedade de Geografia de Lisboa, .9e+, pp.ll-SZ
NEVES, Josd, I evolug.do hist1rico-geografica da cidade de Faro,Anais do Municipio de Faro, N. IV, ed.C.M.Faro, 197 4, pp. I t7 - 132
TORRES, Cliudio; MACIAS, Sanriago,

-A arte isldmica no Ocidente clo Andaluz, Historia da Arte Portuguesa, vol.l direcgdo
de Paulo Pereira, edigdo Temas &Debates, circuro de Lreitores, Lisboa, 1995, pp. r50-r76

1995, pp.363_630 
-Historia de Porntgal, vol. l, direcado de Jose Manoso, Editorial Estampa, Lisboa,

CATARINO, Helena, A ocupagdo islamica, Hist6ria de Portugal, vol.llI, direcado de Jo6o Medina, edigdo doClube Internacional do Livro, Lisboa, 1996, pp.a7_92

53



Na dpoca, Cacela integrava-se na provincia de Oss6noba, descrita no s6culo X pelo ge6grafo
Ahmede Arrlzils do seguinte modo: "...O terreno d plano, muito cultivado, com vdrias
espdcies de drvores de fruto, e abunddncia de produtos. Nela existem belas hortas de regadio
e fontes de dgua limpida...Hd nela muitos pinhais...Rodeada pelo mar tem ilhas onde se pode
ir de barco..."
Descrigdo que p6e em evid6ncia a existdncia de ilhas junto d costa, o que parece confirmar o
que Jos6 NevesT6 escreve: "...iy'o,s meados do sdculo IX a curiosa formaqdo do litoral do
sotavento algarvio encontrava-se numafase adiantada da sua evoluqdo...".
O que se sabe de concreto sobre a Hisn-Qastalla, tem como refer6ncia o famoso geografo
ii.rabe Edrici (1099-1164) cuja descrigdo se revela de grande importAncia, pois permite-nos
saber que Cacela era, em meados do s6culo XII, uma povoagdo fonificada, bastante povoada,
construida d beira mar, no meio de hortas, pomares e campos de figueiras77.
Sobrepondci-se aos vestigios anteriores, com rur contributo de importAncia compar6vel ao dos
romanos, as marcas da ocupaqdo isldmica na paisagem urbana e rural s6o profundas.
A cerca arabe medievai constitui, ainda hoje, os limites sul e este da povoagdo, cuja
composigdo urbana tem como elemento polarizador do seu tragado a cisterna iirabe.
Com o seu contorno de campos cultivados Cacela ter6 sido, durante a ocupagdo 6rabe, uma
povoagdo famosa e importante.
Como observa Orlando RibeiroT8 os 6rabes reforgaram o tom mediterrinico que os romanos
haviam comegado a imprimir A agricultura.
Aldm de introduzirem o limoeiro e a laranjeira azeda, desenvolveram a cultura da oliveira e da
figueira e difundiram a alfarrobeira. Os pomares, as uvas e os figos de Cacela seriam, como
outros do AlgarveTe, afamados.
Profundamente marcada pela ocupagdo 6rabe, a vida rural actual integra elementos e prdticas
entao introduzidas. A antiga nora e seu aqueduto, irremediavelemente destruido, localizados a
500metrosaeste dapovoagdo; o agude, aazenha, o tanque, o pogo e o sistemade caleiras
para captagdo e armazenamento da 6gua da ribeira, 500 metros a norte de Cacela, pdem em
relevo o desenvolvimento do regadio, que os romanos ter5.o introduzido e os arabes
melhorado e aperfeigoado, criando nas envolventes de Cacela novas formas de agricultura
mais intensiva e minuciosa.
De facto, a forma biol6gica que o Homem construiu nos prim6rdios da Idade Mddia,
baseando-se na concepgdo mediterrdnica da exploragdo do campo e na estrutura romana,
atravds da organizagdo rural e da implantagdo de um <f6cies> agricola planificado8o ainda se
mantem viva no espago rural que envolve a povoagdo.

RIBEIRO, Orlando,

Lisboa, 1987

Lisboa, 1987

,, GARCTA D.MTNGUE ;:f::;*11:r::,";,',ii'"';;i:';riz:Y;y,rrularolisboa' 
t e6 t

'6 NEVES, Jos6, I evoluqdo hist1rico-giogrdfica da cidade de Faro,p.l25
" RIBEIRO, Orlando, Geografia e Ci;iliz;a;o, p.l I g

BORGES COELHO, Antonio, ob.cit., vol. l, pp.65 e 66
GARCIA DOMINGUES, Jose Domingos, Oss6noba na Epoca t{.rabe, p.195

" RIBEIRO, Orlando, A Formaqdo cle pirtugal, p.39
1n rd., Ib., p.4o
t0 RIBEIRO TELES, Gongalo, Da Formagdo do Solo d Socializagdo da Paisagem. in <Uns Comem os Figos...>
edigio Seara Nova, Lisboa, 19j5, pp.73 e 74

-A Formaqdo de Portugal,l' ediqdo, Instituto de Cultura e Lingua portuguesa,

-Portugal: o fulediterraneo e o Atldntrco, 5" ediEdo, Livraria 56 da costa Editora,
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de cacela, durante mais de cinco sdculos de ocupagdo islamica, terdodependido da forte. liga.96o do aglomerado ds ferteis teras que o circundam, numadepend€ncia directa daurbe rerativariente ao campo. 
rvrr4o yus u ur

A povoaqdo <<faz corpo) com o seu contomo de campos cultivados que eia domina eexploras'.
Segundo Josd Marques" os castelos - estrutura arquitectdnica do sistema defensivo, parteurbana e termo circundante - terdo constituido a base da administragao e ordenamento doterit6rio do Algarve, ap6s a Reconquista.
Doada d ordem de Santiago, Cacela recebeu foral de D.Dinis. Este diploma assinala amanutengao da organizagdo econ6mica da dpoca muguimana, sustentada pela continuagdo dasactividades ligadas ao mar e a terra, embora com reservas para o rei e seus sucessores,nomeadamqnte o rendimento da pesca da baleia e a produgao ae sal e vinho, os moinhos,azenhas e pisdes feitos e por fu)"r; os reguengos em herdades, vinhedos e casarios e osfigueirais, agougues, fangas e os banhos da Vila e seu TermoEr.Fonte preciosa patra a hist6ria do povoamento no reinado de D.Dinis, a lista das igrejas de1320-21 indica' entre mais dez igreias em todo o Algarve, a igreja de Santa Maria de Cacela8a.A Vila de cacela ter6 contin'uao L ser um centro politico-administrativo e religioso e umapraQa bastante forte, que defendia um vasto territ6rio envorvente, habitado principalmente poragricultores entre figueiras, oriveiras e vinhedos.

A linha de costa definir-se-ia, ent6o, por salinas e sapais85.A evoluqSo da costa do sotavento algarvio e a formagdo do sistema lagunar terii sofridoavangos e recuos' ao longo do tempo. 
9 -*, principal responserel pela construgdo do sistema

*iLH-Tfo.i 
desenvolvendo paralelo d costa, sera tamue. ug.nt. destruidor da obra que

Se no secuio XIV existiam na costa, a oriente de Faro, cordoes arenosos submersos que emdeterminados pontos emergiam em ilhas, por u.r.a alongadas8T, ern 1441 tem-seconhecimento da exist€ncia "...de ttma extensa linha de ilhZus arenosos e muddveis,separando do oceano a ria qzte corre paralela d costa do Algarve, desde o Ancdo atd a barrctde Tavira..." 88.

Com a linha de costa em evolugdo constante, dada a grande mobilidade dos .,bancos 
de areia,,e do corddo de ilhas-barreira que se iam formando entre Faro e a foz do Guadiana, cacelaconstituiana riitimaparte do reinado de D.Afonso v (143g-14g1) um pequeno porto de marque mantinha relaqoes comerciais com Andaluzia, mormente na exportageo de frutos secos,azeite e vinho8e' apesar de, em 1465, a vila se encontrar com o castelo arruinado edespovoada.eo.

t' GoMES' Rita costa' I Reconqtrista e o Imagindrio dct Cidade peninsular in <A Simb6lica do Espago>,coordenaqSo de Yvette centeno e Lima de Freita_s, Editorial Estampa, l, edigdo, Lisboa, 199 l, p.50t'MaRquES' 
Jose' os castelos otgo*ior'i)-ora"* de santrago no reinado cle D.Afonsolld in Separata da

*.:'::1.:,"::ana, Ano v.rrr, n" l;,"Braea, isso, pp.l0t-t l2A.r\. I . L ., Lhancetaril!3 O Onis, Livro l, fls.7'l'v"/19. Lisboa, i2g38o OLIVEIRA MARQUES, e'u','poro')^a'istrio do Argarvi Medievar,in <Revista do Arquivo HistoricoMunicipal de Loul6, n"4, 1995, pp.55_5gt' A.N.T.T., Livro de fulestrados, nr. f SO, Lisboa, l29i'*',:;):;;:,hr:::;'r?T'" a" n'gi," a" i,*u.,., A Evotuqdo da Costa Atgarvia - Contribuiqdo Bibtio-

" rd., Ib., p.l2

r,:;:]ffi:r|?; 
o ot Sousa Hrs'rrjr ia da sociedade em Portugal no sdcuro XV, ediqdoda rmprensa Nacional,

'o vERiSSttvto sERRAo, Joaquim, Histtria de portugal,vol.Il, 3, edig6o, Editorial verbo, Lisboa, lg ..,p.2gg'0 A.N.T.T., Livro de Mestrados, fls. 199/ 199v", portalegre, 1465
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o crescimenio econ6mico que se verifica no inicio do s6culo XVI em todo o Algarve, devidoao seu papel geo-estratdgico no corredor maritimo n' , ird.contribuir paru a realizagdodas obrasde (re)construgio da Igreja e da Fortalezae2.
A paisagem urbana de cacela sofrerii neste periodo - reinados de D.Manuel I e D.Jodo III -uma das principais marcas da sua evolugdo.
Al6m da reconstrugdo dos referidos monumentos, (re)constroem-se as casas da camara e da

fI?ro,lT"' 
o que parece consagrar a antiga vila como centro politico-administrativo, religioso

A estrutura urbana da povoagSo e as "qualidades" da paisagem rural envolvente, espelham otipo de organizagdo 
.social adoptado pelos poderes politico e eclesiastico e pelos hiibitos,sociais dos seus habitantes, constituindo estes o ,.fl.*o das condigoes de meio fisico,economico e cultural em que vivem.

As duas debcriqoes do seculo XVI existentes sobre a vila e o seu Termo, permitem-nos acaracteizagdo das suas paisagens.
""'A vila de Cacela d maririma...Tem boafortaleza, num teso, sobranceira ao mar, e nelacomeqa ua fermosa bala que se estende peli costa le,rarte td dar na foz do rio Guadiana, naqual hd continuamente muitos pescadores com as suas cabanas...o rermo de cacela temboas terras de pdo' -fig,o u criaq'des e por ele estd derramada qudsi toda a gente da vila, emsuas quintas e fazendas, mas ndo muito segura nos inimigos, que no yerdo poucas vezesfaltam nesta costa
""'A vila de Cacela estd ao longo cla costa, em um cabeqo alto...Antigamenrefoi cercada demuros"'Tem uma fortareza muito forte,com duas iorrq muito boas ...Todos seusvezinhos"'estdo espalhados por *onrir, quintas e figueirais de que a terra tj muito cheia epovoada" sdo fazendas de muito renrlimento, que ddo figo, azeite e amandoa e outros fruitosde carregaqdo e ora Somente vivem no ca.stelo o ro*ridldor...e o prior...E muitofreqttentadade Mouros, por que a costa d, no verdo, muito mansa e bem aparerhadopara isso...,,ss.A estrutura agricola de cacela dos sdculos XVI e seguintes ndo estaria muito distante daquelaque est6 a ser "alterada" actualmente. Nos campos que envolviam a populagdo abundavam, deacordo com as descrigdes anteriores, os pomares de figueiras, amendoeiras e oliveiras,juntamente com cereais, intercarados po. vinhedos e hortas, por onde a popuiag6o se"distribuia" a viver em quintas, montes e fazendas.

Relativamente d evolugSo da linha de costa e atendendo ao mapa de Abrado orteiius, inseridona <Geografia de Portugai> de Amorim Gir6o, regista-se em r570 em terrnos cartogr6ficos aexistcncia de ilhas arenosas em frente d Vila de Ca-cela, o que se repete em mapas de FernandoAivares Secco de 1580-85 e de 1590 e de JoSo Batista Lavanha e Luis Teixeira de l5g7-1612integrados na portugaliae Munumento Cartographica.

'' BORGES coELHO, Antonio, Algumas no-tas sobre o Algarve dos sdculos xvl e xvll, tn <CardernosHist6ricos>, edi96o da comissdo vunlipui a" bescobrimentos, Lagos, r 9g9, pp.50 e 56" CORREIA' Josd Eduardo Horta, ot,rar- ), Arquitectura' ao')igo*" do Manuelino ao Neoclassicismo,Universidade Nova de Lisboa, 19g4, p.40
ALMEIDA' Jodo' Roteiro clos lvtinttmentos Milirares Portugueses, vol.II], edigdo do autor subsidiada peloinstituto para a Alta Cultura, Lisboa, tS+1, p.i:A

;:tli:"' 
Hugo' visitasdes da ordem a"iirtiogo no sotavento Atgarvio,edisso da c.M.de v.R.SroAnt6nio,

e' s' JosE' Frei JoSo de' Corografia do Reyno do Algarve, Livro r-Descripgdo Geral do Reyno do Algarve etodas as Fortalezas e outros t"gnris 
"^ eoriu[ot,1557, p.e5 SARRAO, Henrique Fernandes, Hist,ria do'R"yn, do Algarve,l600, pp. 163_169
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Atravds de uma descrigdo de Alexandre Massay de l6l7e6 sabe-se que "...o f6rte de m6do que
ao prezente estd nad defende os moradores por aver...seis ldgias de irdia e a Vn estddesbarattdda"'" ransparecendo o estado de degradagdo em que apovoagdo se encontravae aexistdncia de uma extensa praia "...o Castdllo estii desviado de prdia 160 brdEas...tem hudPraia de mdis de seis l|goas em a qual se desembdrqua fassilmente...", sem qualquer
indicagdo respeitante d presenga de ilhas ou cordOes arenosos.
o processo de decadAncia da Vila, iniciado ainda no s6culo XVI, assume proporgoes dr6sticas
durante os sdculos XVII e XVIII, agravado pelos efeitos de destruiqdo provocados pelo grande
terramoto de 1755,^que n6o poupou afortaleza, a igreja, os Pagos do concelho. u, for.u,moradias existenteseT.

Em 1775, ano da extingdo da cdmara e do concelho de Cacela, a vila encontrava-se

l:1it].:1i:-em 
ruinase8 vivendo a populagdo, cujo nirmero entretando aumentara, no espago

rural envolvente.
Deste mesmo ano e a Carta Topogrdfica de Baldios e Terras incuhas do Termo da villa deCasella da autoria de Jose Sande de vasconcelosee que se mostra preciosa pois permite"visualizar", pela primeira vez, apaisagem objecto de estudo, ressaltando da sua andlise umagrande similitude com as caracteristicas, componentes e qualidades que as paisagens actuais
apresentam, excepto a "paisagem costeira", entao sem a existencia do sistema lagunar.
De facto, em 1775 segundo a referida Carta Topogrdfica, o litoral era definido por uma
extensa praia, junto a base da falesia, com cerca de 1,4 quil6metros de largura, sem a presenQa
de ria ou de restingas.
No entanto no periodo compreendido entre 1617 e1775 acosta sofre uma serie de alterag6es
na 

:ul 
evolugdo geomorfol6gica, como resultado da dinamica hiodrogeologica do ecossistema

costelro'"".
O conjunto de mapas/cartasr.r que se apresenta, testemunha as intmeras modificag6es que a
linha de costa sofreu durante este periodo de tempo.
Assim, em 1648, JoSo Teixeira publicou um mapa da costa de Portugal, apresentando o litoral
do sotavento algarvio bordejado por um corddo arenoso que se estendia entre Faro e a foz dofuo Guadiana' A barra de Tavira, na foz do Rio Gildo, alviaia o referido corddo em duas ilhas,
iocalizando-se uma em frente a Cacela.
No mapa que Femando Teixeira Albernaz publica em 1662, observa-se a exist€ncia de uma
barra em frente n vila de Cacela, de onde parte uma ilha paralela a costa que atinge a foz do
Rio Guadiana.
A cartografia do ge6grafo Tobias Lotter, do inicio do s6culo XVIII, d6-nos uma configuragdo
da costa algarvia muito semeihante aos dos mapas publicados no sdculo anterior. No entanto,
agora' a barra em frente d povoagdo deixou d. .xisti., proiongando-se uma iiha paralela d
costa entre os rios Gil6o e Guadiana.
Por sua vez, o mapa do estreito de Gibralatar, da autoria de N.de Fer, impresso em 1713,
mostra a costa do Algarve id6ntica ds representag6es anteriores. o corddo arenoso que se

'u A.N.T.T., Casa Cadavat, n29, fls.26vo e 27, Lisboa, 16lj
"PEREIRADESousA,.Francisco L.,Descriqdogeral clomegasismonoAlgarvesegundovdriosdocumentose
pttblicaEdes' no Distrito de Faro, edigio do centro de coordenigdo Distrital de protecaao civil de Faro, Lisboa,1919, p.82

'8 Id., 1b., p.g2
ee^lnstituto 

Geogriifico e Cadastral, Lisboa, Carta Antiga n 26l
'oo C.C.R.A., A Evolugdo da Costa Algarv'ia,pp.ZO_qS
'o' C.C.R.A., A Evoluqdo cla Costct Aigo-io' "

BETTENCOURT, pedro, o6.cir.
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estende ao longo de cacela e que define as barras de Tavira e de castro Marim/Ayamonte
aparece' no entanto, representado com uma largura muito superior.o documento cartogr6fico datad o de 1736, da autoria de John Homannum, sobre a costasotaventina, pde em destaque a exist6ncia de uma barra em frente a Cacela, definida por duasilhas, assinalando a presenga de um castelo na ilha rocarizad,aa poente.
Em 1751 ainda se mantinha a barra junto d fortalezade Cacela, segundo..desenho,, da costaalgarvia do ge6grafo De Robert.
os efeitos de destruigSo provoados pelo megasismo de 1755 na zona costeira, podem seravaliados atravds da cartografia do italiano carpinetti, datada de 1756 e d,e 1762, onde seobserva a eliminagdo definitiva do corddo *.noro entre cacela e a barra do Guadiana e aimersSo peri6dica das ilhas rocalizadas entre cacela e Tavira.
Por sua vez um mapa de 1772 de Josd Sande de vasconcelos, ndo indica qualquer restinga deareia ao largo de cacela, o que se mantem tr€s anos mais tarde na sua Caria Topogrdfica,
atr6s referida, onde em vez do corddo arenoso, destruido pelo terramoto, surge uma extensa ela1e1 n1a1a, com cerca de quil6metro e meio, entre a baie da falesia e o limite m6.,ximo damare-cnela.
As ondas de mais de 10 metros de altura originadas pelo sismoro2 terdo destruido o corddo
arenoso e "depositado" a areia que o formava na base da faldsia, constituindo, assim, a largapraia que ent6o definia o litoraljunto d Vila de Cacela.
Entretanto, reiniciara-se a reedificagio da Vila, com a reconstrugdo da fortaleza (1757-1794) eda igreja, com o prop6sito manifesto de a populagdo continuar a desempenlar as fi.rnq6es dedefesa e vigildncia da orla costeira e os servigo, ,.iigioror.
com a construgdo do cemiterio, em meados do sdculo XIX, a estrutwa urbana da vilaconsolida-se, definindo-se a partir dos elementos marcantes - antiga cisterna, casas dapar6quia, forlaleza, igreja, e cemiterio - o que se poderia designar <legibilidade>ro3 dapaisagem urbana de Cacela.
Pelo sdculo XIX a ocupagio agrdria junto d vira continuou a basear-se
e arb6reas. A dominante da paisagem rurar correspondia ao pomar de
ao figueiral, com campos intercalares curtivados anuarmente. vd:rzeas
estremes.

Segundo carminda cavaco'oo, numa amostra de 370 prddios do antigo Termo de Cacela,evidencia-se no seculo XIX o prodominio persistente das figueiras e vinhas, nalguns casos
estremes, mas no geral associadas a oliveiras, alfarrobeiras e amendoeiras.
Por entre o pomar desenvolviam-se culturas arvenses, nomeadamente cereais, sobretudo trigo
e culturas horticolas.
Por outro lado, a linha de costa continua a ser objecto de avangos e recuos provocados porfactores de instabilidade naturais, como o trdnsito sedimentar dominante, de sudoeste, astempestades de invemo, a migragSo das barras e a fragiiidade dos sistemas dunares,05.
Noutra carta de Josd Sande de Vasconceios de 17-83'ou d reproduzida a costa oriental doAlgarve com o seu corddo de ilhas-barreira entre o Ancdo e o Forte de S.Jo6o, pr6ximo de

nas culturas arbustivas
sequeiro e, sobretudo,
sem drvores e vinhas

edigSo do Gabinete de

Parque Nahtral da Ria

'0' WEINHOLTZ, Manuel de Bivar, ob.cit., p.l]
'0' LYNCH, Kevin, A IyaSey da Cidade,.jiqO"r 70, porro, t982,pp.12_16
'o* .AVACO, Carminda, o Algarve orirn'tot, As viras, o campo e o mar, vor.,,
Planeamento da Regido do Algarve, Faro, 1976, p.95r05 Divisao de ordenamento e projectos do sNpRCN, prano de ordenamento doFormoso, Lisboa, 1986, euadro B. I _ I

'0u CCRA, A Evoluqdo da Costa Algarvia,Faro, 19g4, p.49
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Cabanas de Tavira. A barra de Cacela, situada a nascente da Fortalez a, era constituida pela
extremidade de uma "peninsula" que se ligava d faldsia, junto ao referido Forte de S.Jodo.
Em 1797, segundo mapa de W.TadeD'o', & citada "peninsula" dera origem a uma pequena ilha
que se estendia entre a Ribeira do Alac6m e a vila de cacela.
Por sua vez, na representagao que Miguel Franzini faz em 181 1r08 da costa algarvia, j6 ndo
existe qualquer ilha pr6ximo de Cacela, coincidindo a linha de costa com uma praia junto d
arriba, id6ntica is praias registadas em l7l 5 e 1617 .
Segundo descrigdo de Silva Lopes de l84l'o' "...A parte da costa do Algarve, que comeQa na
foz do Guadiana atd Cacella, he toda areenta, ...A bata de Tavira he de areia, e sujeita a
muitas variaqdes. Hoje em dia estd ella a % de leg.o.de Cacella...,,
Em 1855 Romeiro Pachecorr0 assinala que a uana ae acesso ao porto de Tavira se localiza em
frente da igreja de Cacela, embora, praticamente assoreada.
No entanto, j6 no s6culo XX, preciiamente em 1900, a referida barra situava-se a sudeste do
forte de Cacela, segundo o Roteiro das Co,stas de Espanha e de portugalrrrque informa que""'ElfuertedeCacellaesmuyvisible,porestarsituadoenunaalturay juntoalaiglesia...y
al W de dichofuerte queda unafabrica cujas chamineas son altas y bien iisibles..."
No estudo que Adolfo Loureiro publica em 1909r'2 sobre os portos portugueses fica-se a saber
que ""'desde Cacella atd d barra da Fuzeta corre interiormente um canal, a que chamam
canal de Tavira ou Rio Largo, que pode quasi sempre navegar-se na extensdo de cerca de
18.000 metros... "

A melhoria significativa das condigdes de navegabilidade da barra de Cacela por onde se
estabelecia, entdo, o acesso maritimo ao porto de Tavira, o fabrido de tijolos para exportaEdo
numa f6brica, junto d Ria, e as importantes alteragdes verificadas na agriiultura da orla, com a
valorizaqao das amendoeiras e das alfarrobeiras na composigao dos pt-*., de sequeiro, em
resposta d sua abertura aos mercados do pais e do estrangeiro, a par de um certo crescimento
da pesca com embarcagdes de tamanho mddio e contando com facilidades de descargar,s, ira
promover, durante as primeiras ddcadas deste sdculo, o desenvolvimento do comdrcio
maritimo no porto de Cacela.
Com uma dindmica propria, apresentando podere s de atracEdo e escoamento sobre as
populagoes circundantes, o ambiente urbano entio produzido, acabara por ditar os actuais
limites norte e poente, do nircleo hist6rico.
""'A pesca marcou fortemente a paisagem do Sotavento ao fixar excedentes demogrdficos
locais e pescadores imigraclo,s... "Iro.
A antiga Vila parece ter contabilizado, ent6o e pela primeiravez desde a Reconquista, um
saldo demogr6fico positivo.
A expansao urbana e o aumento da sua populagdo, maioritariamente ligada ao mar, garantem a
sobrevivdncia da povoagio que, deixando de constituir apenas um centro militar e religioso,
depois de ihe terem retirado o poder politico-administrativo, passa a integrar importantes
actividades maritimas como a pesca e o comdrcio.

'o'Id.1b., p.51
r03 Id.16., pp.53-58

'0n SILVA LOPES, Jo6o Baptista da, Corografia ott Memoria Econ6mica, Estatistica e Topogrdfica do Reino do
l.!sa*e' lo vol., edigio da Academia Rear das cidncias, Lisboa, 1g41, pp. 1 r 1- il 3

"o RoMEIRO PACHECo, Josd Iniicio, Reflaros sobre o Estado do Argarve,Lisboa, rg55, p.6rrr Direccion de Hidrofia, El rotero de lis Costas de Espafia e de Fortugal clescle el cabo Trafatgar hasta el
P,uerto de La Corufia, Madrid, 1900, pp.206_201

"' CAVACO, Carminda, ob.cit., I 
o vo[., p.99; 2' vol., p.25grr'' CAVACO, Carminda ob.cit.,2. vol.,p.27l

59



Dominando 6' organizagdo funcional do espago urbano e das paisagens rural e costeira durante
as primeiras quatro ddcadas do sdculo XX,-a povoagao assitir6 a mutag6es do ecossistemacosteiro, responsd:veis, a partir de ent6o, pela sua "cristalizagdo urbana,, e consequente
desertificagdo humana.
O mar aparece, pois, como o principal ,,escultor,,da 

Vila de Cacela.
Se em 1930 a ilha que se desenvolvia a sueste d,a fortaleza, se transforma em peninsula,
ligando-se ao "continente" em Manta R6ta, o ciclone de 1941 modifica, substancialmente, operfil do cordio arenoso, com o fechamento da barra em frente d igreja e a abeffura de outra,entre cabanas e Tavira, 5 quil6metros a oeste de cacerar,r, o qrJf;;.;qre o comerciomarftimo no porto de Cacela entre, rapidamente, em colapso.
Por outro lado, a abertura artificial d. ,*u ban"a e a sua fixagdo com a construg5o de umespor6o' na foz do Rio Gildo, ir6 intervir negativa e definitivamente na evolugdo natural docordSo dunrir litoral, a nascenterr6.
De facto, a partir de 1964, o corddo de ilhas-barreira sofrer6 importantes alterag6es,provocadas ndo s6 pelos agentes naturais mas tambdm pela interveng6o humana,,r.
A construqao dos esporOes da ban'a de Tavira, ir6 provocar um movimento da praia a poente -ilha de Tavira - que avangou 150-200 metros entre 1961 e 19g5 ;;;;;r; Ju ilru de cabanas
e da peninsula de Cacela que, durante o mesmo periodo, recuou cerca de 3 quii6metros,,r.
Embora se trate de um cord6o dunar frrigil, cuja instabilidade se deve essencialmente ao recuoe erosao marinha, mas tambdm d constante migragdo da barra de cabanas para nascente, osistema lagunar por ele definido constitui um riluissimo ecossistema cujos recursos naturais
os pescadores de Cacela continuam a expiorar atiavds da pesca artesanai, da mariscagem e daprodugio de ostras e ameijoas, em viveiros
os rendimentos provenientes da criagdo e venda de ameijoas permitem a construgdo, nosfinais da ddcada de 60, do itnico edificio que de raiz e ap6s os anos vinte, se constroi nonfcleo urbano.
A partir de ddcada de 70 regista-se um aumento significativo da 6rea de viveiros para aproduqdo de bivalves. Implanta-se ent6o, nesta zona da fua Formosa, uma grande empresa deprodugdo de ostras.
Ao contr6rio da pesca que d apenas em parte e indirectamente, dependente do sistema lagunar,
a moluscicultura passa a ser uma actividade com peso significativo.
Como se fosse uma parcela de terreno cultivada, cadaiiveiro d objecto de um conjunto deminuciosos cuidados que enriquecem a "imagem pl6stica,, da zonahirmida.
A curvilinealidade azul dos eiteiros e canais e verde-castanha dos sapais e zonas de vasa,juntou-se o tragado rectilineo dos viveiros, numa composig6o viva e equilibrada, pondo emevidencia a compatibilidade entre o Homem e o meio.
Da s6bia relagao que se estabelece entre a populagdo e o territorio, resulta uma paisagem
humanizada cujas estruturas, inseridas no tempo, p6em em destaque a apropriag6o dos
espagos marinho e terrestre.
Resultante de padrdes de uso sustent6veis, a paisagem constitui um espago dinamico onde oHomem, se por um lado introduz novas formas e pr6ticas de exploragdo, por outro aproveita
constantes e vari6veis que moldaram o territ6rio ao longo dos seculos.
No entanto, a manutengio dos elementos fundamentais aa sua economia e das suas paisagens
urbana e agrdria, irii ser posta em causa a partir de 1974.

"5 WEINHOLTZ, Manuel de Bivar, ob.cit., p.23
"6ld.lb., pp.l5 e 23

't7 Id.lb., p.25
r18 Divisao de Ordenamento e projectos do SNpRCN , ob.cit.,pp. l4 e l5
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A permissividade. criada pelas politicas adoptadas pela Administragdo piblica aos niveiscentral' regional e local, acabu|'por n6o controlar os investimentos da populagao e do turismoo que conduziu, em riltima andlise, a um conjunto de alterag6es, algumas profundas, noequlibrio paisagistico local.
Na realidade e ap.esar de a 6rea objecto de estudo deter um estatuto legal de classificagdopatrimonial e ambiental, foi objecio de um conjunto de intervengoes com forte impactenegativo no seu territ6rio.
Realizadas entre meados da ddcada de setenta e a actualidade, quer as alteragoes verificadasna paisagem urbana como os aumentos de volumetria, a ocupagao de logradouros ou aintrodugao de vdos de aluminio, quer a constru96o de novos fogos na zona especial deprotecqao, onde a vegetagSo das floras aut6ctone e tradicional tem sido substituida porespdcies ex6ticas, tdm descaracterizado, sobremaneira, o conjunto patrimonial classificado.

2.3.Aptiddo dos espagos e potencialidade da paisagem.

Pretende-se com o. planeamento global da paisagem desenvolver dialeticamente todas asestruturas sem diminuir a expressdo e a efici€nciu ao, recursos e das partes essenciais dosistema.
Na iirea de estudo hii a considerar, para aldm do meio urbanao, o meio rural e o meio marinhoou aquiitico que o envolvem.
O objectivo da proposta de salvaguarda e valorizagdo do nricleo hist6rico e da zona especialde protecaSo diz respeito d optimizagdo de cada um deles. Estamos assim conduzidos a umavisdo, global e integrada do planeamento, que dever6 dar a cada parcela do territ6rio autilizaqdo mais conforrne com as potencialidades naturais, de acordo com o zonamentoecol6gico que define aptid6es, .upu.idud"s de uso e, portanto, potencialidades.
Aldm do nricleo hist6rico, consolidado, definiram-se o "continuo produtivo', que corresponde
basicamente i estrutura ritil ou produtiva da paisagem, e o:'continuo natural,,, iue se relacionacom a estrutura permanente ou ecol6gica da paisagem. Esta inclui, na zonahrimida lagunar, as6reas afectas d produgdo de bivalves, embora- correspondarn a superficies de produgdo
dependentes da intervengdo humana.

A antiga vila de cacela ganha progressivamente, desde a sua fundagdo, consciencia do seupapel n6o exclusivamente produtivo. Decisivo neste aspecto conta-se a sua localizagdo. Apartir do seu porto, ainda que este fosse condicionado pela evolugdo da restinga arenosa,assegurou um contacto continuo com o mar.
o comercio, ligado d navegagdo, e a fungdo miiitar de protecad o d,o hinterland, estiveram nagdnese dos servigos que ao longo dos sdculos foi acumulando em si.
No 

-entanto 
e se o papel de gestdo e regulamentagdo do territ6rio lhe foi retirado, no seculoxvlll' com a sua extingdo como sede de concelho, continuam a ser hoje as ..fung6es,,

dependentes da sua localizagdo o seu principal recurso.
Existe sem dtvida uma interdependcncia que envolve os recursos naturais e a comunidade queos utiliza' E hoje o principal recurso de cacela d a sua paisagem, cuja defesa passara pelamanutengdo da populagdo que diariamente a cuida e constr6i.
Desde hri sdculos aparentemente inalter6vel, d com a base da paisagem originiiria que a formaenvolvente da povoagao conserva ainda uma relagdo isom6rfica e funcional. E se a formaexterior detem, ainda, um conteirdo estdtico e social de inegiivei valor cultural, a formainterior do casco hist6rico continua, apesar da perda irrepar6vel de valores, a p6r em evid6ncia
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o genius locci, as qualidades fnicas da sua expressdo urbana e arquitect6nica e todo o seu
valor simb6lico e podtico.
De facto o nfcleo hist6rico de Cacela e a zona especial de protecado possuem, ainda, um
valioso significado cultural, constituindo no seu conjunto uma <unidade espacial> rinica e
rara' O que motivou o aumento do seu interesse social, determinando a sua procura para
actividades ligadas aolazer e ao recreio.
Situada numa regido de turismo intemacion al, a 6rea de estudo, ao integrar um conjunto
singular de valores de elevada riqueza patrimonial (patrimonio hist6rico-edificado), cultural,
paisagfstica e ambiental, tornou-se objecto de desejo para milhares de pessoas em ferias.
Tudo isto faz com que o reduzido ntmero de edificos e as poucas parcelas de terreno
existentes, considerados "preciosos", vejam o seu interesse social aumentar e os seus valores
de mercadq - ao ndo haver especiais condicionantes administrativos e juridicos -, elevam-se a
tal ponto que d uma populagdo endinheirada que os adquire para os transformar em casas e
quintas de ferias.
Actualmente um tergo dos edificos do nricleo hist6rico constitui segunda habitagdo enquanto
que 80% dos terrenos e edificios localizados na zona especial de proiecgao sdo propriedade de
turistas, estrangeiros.
Assiste-se, assim, ao "escorragar" da populagdo tradicional, com consequencias que se
reflectem na qualidade da paisagem. De facto, se a participaqdo das populag6es na
manutengdo dos sistemas d indispensdvel, elas terdo que conhecer e "amar" o que desejam
defender e valorizar, pois se ndo tiverem esse conhecimento nem esse interesse pela
<paisagem>) que habitam e que traballham, acabardo por ser respons6veis pela sua
descaracterizagdo e adulteragio. A Quinta do Muro, a poente do nircleo historico, p6e em
evidencia este facto.
Por outro lado, se os terrenos fbrem abandonados - o que acontece com os que se situam a
nascente da ribeira - devido a efeitos de especulagdo imobiliiiria, a expectativas de
modificagdo do uso do solo e d possibilidade de construgdo, a paisagem degrada-se.
Mas, tambdm, se ndo se disciplinar a utilizagSo e ocupagdo humana dos v6rios espagos no
sentido de aliviar as zonas mais sensfveis e mais ricas do ponto de vista do equilibrio
ecol6gico, de modo a conciliar as tend6ncias das populagoes em fdrias com as exigencias da
gestdo dos recursos naturais, a paisagem perde o equilibrio e v0-se diminuida a sua qualidade
e a capacidade de carga do meio.

Em aniilise de planeamento global e integrado, o conceito de solo agricola 6 referido a
sistemas onde 6 indissociiivei o relevo, o clima, a dgua, a estrutura fisica do povoamento e as
necessidades sociais e econ6micas. Assim e de acordo com as caracteristicas especificas
locais, as parcelas de terreno consideradas det6m um elevado potencial agricola, constituindo
um recurso patrimonial cuja utiiizagdo ndo deve ser desviada para outro fim que n6o o
agricola.
Associando as reais potenciaiidades dos teffenos agricolas que envolvem a povoagdo d
capacidade criativa e transformadora das populagdes ser6 necess6rio, por um lado, atender ir
manutengdo e conservagdo das caracteristicas dos agrossistemas tradicionais que subsistem e,
pot outro, corrigir as alteragdes introduzidas na paisagem rural com vista d reposigao dos seus
atributos ecol5gicos e funcionais.
O potencial agricola do meio deve se revitalizado segundo os principios e conceitos que
regem a agricuitura tradicionai do litoral algarvio por forma a harmonizar a human izagd,o da
tera com a conservagdo da natureza. Para isso torna-se necess6ria a manutengdo do actuai
parcelamento da estrutura fundiaria.
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o enquadramento agriirio do nricleo hist6rico e da laguna d fundamental para a preservagdo do
seu valor paisagistico, com implicag6es na qualidade da oferta do meio para efeitos
recreativos e de turismo cultural e ambiental.

O sistema lagunar, constituindo a interface entre dois meios dif,erentes, o terrestre e o
marinho, concentra uma alta diversidade de caracteristicas naturais a que corresponde uma
intensa procura e pressdo humana.
E um sistema complexo e altamente produtivo. A sua produtividade pode ser constatada pela
diversidade e abundancia de cadeias biologicas e reflecte-se, essencialmente, atravds das
cadeias alimentares, que perrnitem a existCncia de populagoes especialmente importantes de
moluscos bivalves, peixes e aves.
A fungdo vital que a zona hrimida representa para as esp6cies piscicolas que nela entram para
a reprodugao e desenvolvimento das fases juvenis, estii bem patente na eievada percentagem
de espdcies dela dependentes, a maioria com grande interesse comercial e econ6mico.
A sua produtividade e capaciadde de gerar diversidade est6 associada tambdm ao grande
nfimero de espdcies da fauna selvagem, aos seus quantitativos, que lhe conferem importancia
nacional e internacional, e ao papel que desempenha nas rotas migrat6rias da avifauna
aqu6tica e marinha.
As potencialidades naturais do meio associam-se diversos tipos de limitag6es, nomeadamente
a extrema sensibilidade ecol6gica das dreas de sapal e de dunas e a grande instabilidade do
cordao dunar que forma a peninsula de Cacela, actualmente objecto deiecuperagao.
Estes factores constituem obviamente limitagoes ao uso do meio pelo Homem, ndo so quanto
irs formas mais tradicionais como a pesca, a mariscagem e a moluscicultura, mas tambdm a
outras de mais recente implantagdo, das quais se salienta o recreio e o turismo, pela dimensdo
da pressdo que exercem e pela transformagdo do meio que lhes 6 inerente.
Sendo uma zona lagunar em contacto com o mar, as actividades de recreio ligam-se
directamente a eles e d praia.
O potencial recreativo da ria d, de facto, bastante elevado e representa, depois dos valores
naturais, o mais significativo e o que mais problemas acarretaparao sistema lagunar.
Os desportos n6uticos em geral e os miritiplos acessos existentes determinam concentrag6es
espaciais, originando problemas na conservagdo do ambiente natural, que se manifesta na
degradagao da vegetaqdo dunar, em aspectos de poluigio como a produgao, acumulag6o e
concentragdo de lixos e na delapidagdo dos recuros marinhos, encontrando-se a vida
selvagem, particularmente a avifauna, cada vez mais confinada pela "invasdo" dos seus
biotopos.
Principalmente no ver6o a capaciadde de carga das 6.reas presentemente utilizadas e excedida
pelo nfrmero de utilizadores e pelos usos incorrectos, que nao t€m em iinha de conta a
sensibilidade eco16gica do meio.

As principais disfung6es ambientais detectadas dizem
. ao progressivo aumento da acessibilidade pribiica a

e degradag6o dos respectivos bi6topos.

respelto:

Sreas importantes para a vida selvagem

. ao prsotero excessivo e d pr6tica de pastoricia no corddo dunar litoral.. drs pr6ticas de pesca ilegais.

' irs prdticas recreativas perturbadoras que, sem que lhes seja imposta qualquer restrigdo,
perturbam a vida selvagem, a produtividade natural, o sossego e a seguranga necess6ria ds
actividades recreativas e de lazer.
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' d depreciagao do enquadramento paisagistico do sistema lagunar e do nricleo hist6rico pelo
aumento da ocupagdo do solo, com edificagao, e por abandono ou susbstituigdo de
agrossistemas tradicionais.

como refere fubeiro Teles "...quando se pretende proteger determinada paisagem, tera que
se conseguir que a acado e utilizaqdo pelo homem desia paisagem esteja condicionada ao
aspecto paisagistico ou concepqdo que se quer conseryar eialorirar... ,, rrs
Neste sentido, sendo a. paisagem o suporte do recreio e do turismo e constituindo este e asactividades a ele asso.ciadas os principais causadores de degradagdo daquela, ser6 necess6rio
integrar a resolugdo dos problemas do <habitao e da reabilitagdo urbana e arquitect6nica, aresolugSo dos problemas da evolugSo da vida tradicional "agro-marinha" e dos problemas da
conservaqSo danatureza,naatracgao e selecqdo de um tipo de turismo controlado que respeite
os valores sociais, culturais, ecologicos e paisagfsticos di modo a conciliar a promog6o social
e economica da populagdo local com a protecaSo da natureza e a salvaguarda da paisagem.

rre zuBEiRo TELES, Gongalo, Da Formaqdo clo solo d socializagdo da paisagen, in <Uns comem os figos...>,
edigfio Seara Nova, Lisboa, 1915, p. t32
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3.Origens hist6ricas

os prim6rdios da ocupagdo humana no Algarve p6em em relevo a tenddnci a para a
litoralizagdo do povoamento. De facto tem sido fundamentalmente em praias levantadas,
situadas entre Cacela e Sagres, que se t6m encontrado artefactos atribuiveis ao paleolitico.r20
As populag6es percorriam o litoral em busca de mariscos para a alimentagio e ai deixavam
marcas da sua passagem testemunhadas atravds de um "estilo primitivo" de talhar a pedra.12l
As primeiras referdncias relativas d ocupagSo e humanizagd,o do tenit6rio onde Cacela se
situa, incidem sobre o periodo cronol6gico-cultural correspondente ao paleolitico medio.r22
Segundo prospec96es desenvolvidas e anotadas nas Cartas Geol6gica e Arqueol6gica de
Portugal, fgram observadas no trogo inferior e na foz da Ribeira de Cacela "...artefactos
liticos embalados num n{vel de cascalheira" que constituem uma estagdo paleolitica, de ar
livre.
Existem fortes indicios de a zona, onde se implanta o povoado e envolventes, ter sido ocupada
com continuidade, desde os tempos em que uma reduzida populagdo de cagadores-
recolectores, iniciou o "povoamento,, do litoral algarvio.
As grutas postas a descoberto pelas riltimas cheias na Ribeira de Cacela, junto i Escola
Primiiria da Fonte Santa (2 quilometros a norte de Cacela) guardar6o outras manisfestag6es
paleoliticas?
A resposta a esta e outras questdes relacionadas com a sua ocupagao humana nesse periodo da
pre-hist6ria ter6o de agurdar por estudos geologicos e pesquisas arqueol6gicas que a
universidade do Algarve prev€ iniciar, muito brevemente.
A fixagao de povos na orla costeira, com caracteristicas rxn pouco diferentes na concepgdo e
materializagdo do modus vivendi, comega por se dar durante o Neolitico, consolidando-se
posteriormente. r23

Uns recorrendo ao mar como principal fonte de subsist0ncia e outros, vindos do interior, com
uma economia baseada na caga e na pastoricia, acabam por deixar vestfgios nos sepulcros
megaliticos.r2a
Correspondentes ao periodo cronoi6gico-cultural do neo-calcolitico t25os tholoi da Nora (2
quil6metros a noroeste de Cacela) e da Marcela-Sitio do Beco ( 1,5 quil6metros a norte de
Cacela) pdem em eviddncia a presenga do homem no territ6rio de Cacela neste(s) periodo(s)
p16-hist6rico(s).
Estudados por Est6cio da Veigar26e ndo obstante terem sido classificados em l9l0 como
Monumentos Nacionais, os dois monumentos funer6rios de faisa cirpula foram
irremediavelmente destruidos.

''o GAMITO, Teresa Jtdice, Breve Apontamento sobre o povoamento do Algarve descle a prd-Hist6ria atd a
Epoca Romana e o seu Condicionalismo Geogrdfico, Anais do Municipio de Faro, N" XIII, 198a, p.337rlr MATToso, Jose, Hist6ria de portugal,uJl. t, .o.Ealtorial Estampa, Lisboa, 1993, p.30
RIBEIRO, Orlando, A Formagdo de Porhtgal, l' edig6o, Instituto de Cutrura e Lingua portuguesa, Lisboa,

1981, p.26
122 Carta Geol6gica cle Portugal(1949-Notfcia Explicativa das Folhas 50-D e 53-B)

-Carta 
Arqueol6gica de portugal, Lisboa, 1995, p. 169

''r GAMITO, Teresa Jtdice, ob.cit., p.337
t'o ld., Ib., p.337
t.25.Carta Arqueol1gica cle porrugal,vol.2, Lisboa, 1995, p.169
126 ESTACIO DA VEIGA, Sebastiao Filipe, Antiguidades Monttmentais do Algarve, vol.l, ed.lmprensa
Nacional, Lisboa, 1886, pp.248 a 257
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Nos dolmens cobertos da Nora e da Marcela foram encontrados v6.rios conjuntos de artefactos,
instrumentos iascados de silex, brunidores e polidores, placas de xisto com gravuras e
objectos de ceramica produzidos pelo homem durante o periodo neolitico.r2T
Tambdm na vila de Cacela, na Torre dos Frades (3,5 quilometros a nordeste) e no sitio de
Arrife (3,8 quil6metros a nordeste de cacela), o reLrido arque6logo observou a presenga do
homem neolita.r28

A partir do Calcolitico observa-se o desenvolvimento r6pido das civilizagoes que, se
constituem por sociedades caracterizadas por uma maior rnotiiidud., na procura intensa de
metais.

Os seus vestigios sdo, para alem de objectos de cobre, bronze e ouro, essencialmente
necr6poles como a do sitio do Pocinho (3,3 quil6metros a nordeste de Cacela), integrada no
periodo cronol6gico-cultural da Idade do Bronze.,r,
Era uma nbcr6pole de cistas, amplamente estudada por Estacio da Veiga,ro e entretanto
destruida.
A crescente procura de metais preciosos, a que se acrescentou o ferro, associada ao
desenvolvimento do comdrcio na bacia do Meditenaneo, irii permitir a expansdo comercial
dos povos mediterrAneos do oriente, em particular dos Fenicios, cuja p.esenga em territ6rio
portugu6s data do sdculo VIIi a.c.rrr
Os locais costeiros, de f6cil acesso, acusarn precisamente estes movimentos, detect6veis no
sotavento algarvio em Faro, Tavira, castro Marim e cacela.12
A proximidade do mar e dos cursos de 6gua, sempre teve papel fundamental na fixag6o das
populag6es.

Na implantagdo de Cacela, junto ao mar e dr fubeira que tomou o seu nome, o homem parece
ter "cumprido" essa regra universal. Contudo e d semelhanga da maior parte das povoag6es
antigas, n6o d facil saber quando e por quem foi fundada.
Certos autores consideram-na uma "povoagdo" de origem fenicia, instalada no seculo VIII
a.c.'"
Segundo o "historiador" grego
romana. ''o
Os romanos, que se fixam na regido do Algarve a partir
o litoral onde ir exploragdo dos recursos piscat6rios, em

Estrabdo, Cacela teria sido um povoado, anterior d ocupagdo

do sdculo I d.c., continuarn a preferir
estabelecimentos de salga de peixe,

associam a exploragio agricola nas villae.t3s
E dL dpoca romana que pertencem a maioria dos
influ6ncia de Cacela.

vestigios arqueologicos existentes na 6rea de

'2' Id., lb., pp.257-275

'rB ESTAClo DA vEIGA, Sebasti6o Filipe, Antigtridades Monumentais do Algarve, vol.l, ed. Imprensa
Nacional, Lisboa, pp.27 5-2BB

',2.'^ C ar ta. A rque o l6gic a de p o rtu ga l, vol.2.,Lisboa, I 995, p. i 65
''o ESTACIO DA VEIGA, Sebas=tiao Filipe, ob.cit.,vol.lV,p.l20
't' MEDINA, Jo6o, ARRUDA' Ana Maigarida, Histdria cle portugal, vol.ll, ed. clube Internacioanl do Livro,Lisboa, 1995, p.23

'" GAMITO, Teresa Jridice, ob.cit., p.343lrr PINHO LEAL, Augusto soares i'Azevedo Barbosa de, Portugal Antigo e Moderno,vol II, edig6o Livraria
ivlattos Moreira & Comp.,Lisboa, 1g74, p.23
'ru BELLIDo, Ant6nio Garcia, Espana ) bs Espafioles hace dos mil afios, Libro tercero, ed. collecion Austral,Madrid, 1942,pp.2 e3
rr5 sANTos, Maria Luisa-Est6cio da veiga, Arqueologia Romqna do Algarve, vo[.], ed. Associag6o dosArqueologos Portugueses, l, edig6o, Lisboa, 

-1971, 
p.62

GAMITO, Teresa J6dice, ob.cit., p.349

66



Conhecido htravds de algumas refer6ncias bibliogrd.ficasrs6, o ntcleo romano de cacela
abrange uma extensafueaque integra mais que u- ritio arqueor5gico.r3T
A barragem romana de Santa Rita (na Ribeira da Hortinha, afluente da fubeira de Cacela, 4quil6metros a noroeste de Cacela); a villa, com forno de 6.nforas destruido, na euinta daManta Rota (2,5 quil6metros a este de cacela), a necr5p"L :a d;;;; onde surgiram
numismas (na Quinta da Fidalga, 2,5 quil6metros a nordeste de Cacela), constituem elementos
e referencias que testemunham a exisi€ncia de um conjunto de sitios arqueol6gicos da dpocaromana, numa 6rea envolvente a Cacela.
Nas 6reas que colrespondem ao actual nricleo urbano de Cacela e dr euinta do Muro (contigua
ao novo cemitdrio, a poente da Vila) existiu, sem drivida alguma, uma povoaqdo romana decerto \rulto se considerarmos os abundantes e variados vestigios da civilizagro romana, aiencontradog.r38

De facto, a's construgoes, os elementos arquitect6nicos e escult6ricos e o vasto conjunto demateriais arqueol6gicos ai recolhidos, revelam o assento de uma povoagdo importante.rieA sua fundagSo corresponderii ao periodo romano, dpoca em que era conhecida por Hicele
C ac e talat oo ou C as te llu
Por aqui passaria a estrada romana, per compendium, que ligava Ossonoba (Faro) a Balsa(Luz de Tavira) e Baesttris (Castro Marim;.,u,'
Efectivamente e de acordo com os achados arqueol6gicos que t6m sido postos a descoberto,
cacela terd sido fundada, como jii se referiu, duiante o periodo de ocupagio romana,constituindo muito possivelmente, uma povoagdo fortificada e/ou uma villa.
Se para Pinho Lealru2 hri noticia da existdncia de um castelo e seus redutos, muito amrinados,
da epoca romana, para Garcia Domingues'{ o trogo da muralha existente a norte da povoagdo,
ter6 sido parte integrante da antiga fortificagdo romana.
Por sua vez, a existencia de silos de origem pre-hist6rica, junto d porta da actual forlaleza,
referenciados em planta, anexa, de Estiicio da veiga, de 1g74, destinados ao arrnazenamento
de cereais na dpoca romana'", assim como a existdncia de tr€s tanques de salga de peixe -cetariae -, um junto da Igreja e dois em frente da porta da fortaiezar';, revelam a importdncia
da ocupagio romana de Cacela.
Aldm destas constru96es, das quais ndo se encontram sinais, o citado arque6logo assinalou apresen9a no local de v6rios materiais soltos, como fragmentos de mosaicos e de estuque com

''u sANTos' Maria Luisa Estdcio da veiga, ob.cit.,vor.r, pp.305-312 e vor.il, pp.34r-345
ESTACIO DA VEIGA, Sebastido Fiti{e, ob.cit., vol.il,Lisboa, 1887, pp.397 e 401
LEITE DE VASCONCE!^OS, Josd, Retigides da Lusirdnia,3o vol.,.d. I.p..nru Nacional-Casa da Moeda, l"ed., Lisboa, 1913, pp. 49't, 498 e 52-/

'j.'"9arta Arqueol6gicsa de portngat, vol.2, Lisboa, 1995, pp. 163 a I g lTTsSANTOS, Maria Luisa Estacio-da Veiga',t. Jos, ob.cit.,vol.l, p.31 I
''n Id., Ib., p.307
ru0cAVACo,Hugo,AAntigavilctdeCacelaeoseuAlfoz,ed.CdmaraMunicipal 

dev.R.st"Ant6nio, 19g4,p.1 I

'or cHAVES, Luis, rs estracras cle Beja pelo Baixo Arentejo, in..Arquivo de Beja,,, vol.II, 1944, p. l5gcHAVES' Luis, ls estradas arcaicas do Algarve, in "Boletim da Junta de provincia do Algarve,,, Faro, 194 l,p.
r*2 PINHO LEAL, Augusto Soares d'Azevedo Barbosa, Portugal Antigo e ivloderno,vol.ll, Lisboa ,1g74,p.23'o' cARCIA DOMINGUES, Jos6 Domingos, Patrim6nio Ctrltural irdbico-Algarvio, ed,igdo casa do Algarve,Lisboa, 1956, gravuras entre pp.l6 e l7
roo SANTOS, Maria Luisa Eria.io du Veiga A. dos, o6. clr.,vol.l, p.306
''5 LEITE DE VASCONCELOS, Josd, c"oisas-velhas,in "o erche6logo pornrgu6s,,, vol.XXIv, Lisboa, lglg,p.230, fig.136

Crande Enciclopddia portuguesa e Brasileira,vol.V, p.33g
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pinfuras, pedagos de cimento - opus signium- e manifestos vestigios de edificios destruidos
(tijolos de viirios tipos, telhas, etc.).ra6
Foram igualmente encontrados outros elementos pertencentes ao mesmo periodo de ocupagdo,
como fragmentos de vasos de vidro, uma langa de ferro e um anzol de bronze com barbela'4,.
Todos estes objectos se encontram no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia de Lisboa.
A Vila de Cacela e a Quinta do Muro ter6o constituido uma s6 povoagdo ,o-*u'".
Na referida Quinta assinalou Estdcio da Veiga os irltimos tanques de salga de peixe do litoral
algarvio, cujo nrimero revela ter sido um importante estabelecimento.
Ainda aqui, foram encontrados dois hermes b6quicos - cabegas bifrontes - em m6rmore, com
alturas de 0,18 e 0,22 metros, datdveis da 6poca de Cl6udio, sdculo I d.c., e que serviam
provavelmente de decoragdo num jardimrae.
As referidap esculturas, deviam encimar pilares ou esteios e representam, possivelmente,
Dionisio e Ariadnerso.

A recente descoberta de um fomo de cerAmica, de planta rectangularrsr, nos limites que
definem o actual Nricleo Hist6rico, a noroeste do cemiterio, a par da exumagao de diversos
vestigios como moedas do Imperador Hon6rio (3951423 d...)'", fustes de colunas, cerdmica
de construgdo, dnforas e lucemas, permite avaliar a importdncia do povoado e das envolventes
durante a ocupagdo romana, dominada ent6o por familias de elevados recursos econ6micosr53.
Cacela, incluindo a Quinta do Muro, ter6 sido urn povoado romano constituido,
possivelmente, por um nricleo fortificado e por uma villa, adjacente, que associou ir defesa do
territ6rio e das suas riquezas, uma indirstria conserveira ( salga de peixe e fabrico d,e garum), a
produgdo de materiais cer6.micos e a exploragio agricola, iigados a uma actividade econ6mica
florescente: o comdrcio maritimor5'.
A dissolugdo politica da unidade imperial romana do ocidente e a remodelagao administrativa
geral do Impdrio, permitem a ocupagdo sueva e visig6tica do actual territorio portugu6s.
Durante esta dpoca, compreendida entre os sdculos V e VII, nada de concreto se sabe sobre
Cacela.
Em 711 os rirabes invadem a Peninsula Iberica por Algeciras e um ano depois ocupam o
Algarve.

'ou ESTACIO DA VEIGA, Sebastido Filipe, Inventdrio clo Musett Arqueol'gico de Faro,l896,pp.33, 35 e 49
"' Id., Ib., p.2o

''8 SANTOS, Maria Luisa Estaicio da Veiga Afonso dos, ob.cit.,vol.l, p.309
'" ALARCAO, Jorge d,e, Hist1ria da Arte em Portugal, vol.l, ed. Publicagoes Alfa, Lisboa, 1986, pp. 132 e 134
' 

jo LEITE DE VASCONCELOS, Jose, Religides da Lusircinia, 3" vol., ed. Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
Lisboa, 1913, pp.497 e 498, figs 260 e 261

LAMEIRA, Francisco, A Escultura Romana clo Algarve, Anais do Municipio de Faro, N" XVIII, 1988, pp.37
e 38, figs.l3 el4

ALARCAO, Jorge de, ob.cit., p.134
tt.t Carta Arqueol6gica de Portugal, vol.2, Lisboa, 1995, p.164
'52 CAVACO, Hugo, ob.cit.,fig.4
'i' ENCARNAQAO, Josd d', A Populaqdo Romana do Litoral Algarvio,Anais do Municipio de Faro, N" XVII,
1987, p.65

"o Id. Ib., p.J l
SANTOS, Maria Luisa Est6cio da Veiga A.dos, I Arqueologia Romana clo Algarve, vol.ll, ed. Associagao

dos Arque6logos Portugueses, l" edigdo, Lisboa, l9l2,pp.39g-401
GAMITO, Teresa Jrldice, ob.cit.,p.349, mapa 5
MEDINA, Jodo, FABIAO, Carlos, ob.cit., p.245
MATTOSO, Jose, ob.cit., p 263
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Cacela era ent6o conhecida por Hisn-Qasralla - " castelo de Cacela " - designagd.o utilizada
por Alexandre Herculano'" sempre que a ela se refere como povoagdo mugulmana.
Nela nasceu em 958, o-grande poeta andaluz Abu Ibne Darrague Alcacetalir56, do qual,
segundo Borges Coelhors', a povoaqdo tira o seu nome e se diz Cacetalate Darrague'que foi,
no s6culo X, feudo dos Banu Darrague.
Integrado no "periodo califal" - tempo da formagdo da literatura ar6bico-algarviars8 - o poeta
de Cacela cedo procurou as grandezas do mundo, acabando por se tornar poeta oficial da corte
do Almangor Hixeme, Califa de C6rdovar5e.
A vila de Cacela d a primeira povoagdo portuguesa mencionada pelo famoso ge6grafo iirabe
Edrici, ao descrever em meados do sdculo XII o pormenorizado itinerario correspondente ao
eixo viiirio que passava por Tavira, Faro, Silves, Lagos e Sagresr60.
Cacela d, assim descrita, segundo tradugdes de Borges Coelho e Garcia Dominguesr6r : .,...Da
Ilha de Saites, seguindo-s" pu.u o norte encontramos a fortale za de Cacela, no litoral
maritimo, a 18 milhas. Entre estes dois pontos situa-se a foz d.o Guadiana. Cacela 6 uma
fortaleza construida d beira-mar. Est6 bem povoada, tem hortas e campos plantados de
figueiras. Dali a Tavira, nas proximidades do mar, sdo l4 milhas...,,.
Cacela e igualmente citada por Ibne Sahib Al-Sala, de Beja, na "Hist6ria dos Alm6adas,,.
Refere-se ao facto de em 116718 os alm6adas se terem estabelecido no castelo de Cacela, com
o seu numeroso exdrcito para, a partir dai, montarem cerco a Tavira, por terra e mar,u,.o processo de islamizaqdo do litoral algarvio apoia-se na distribuigao espacial dos recintos
fortificados, na maioria das vezes com pre-exist0ncias de anteriores ocupagoes, situados em
pontos estratdgicos bem demarcados na paisagem e dominando o hinterland e os cursos de
iigua.

Cacela, devido i sua situagSo geo-estratdgica, ter6 desempenhado, no Garb Al Andaluz, um
papel decisivo no povoamento, circulagdo comercial e defesa da orla costeirar6s.

A heranga mugulmana que testemunha a importancia de Cacela na dpoca, encontra-se
corporizada pelos trogos de muralha que subsistem e que terdo sido parte intlgrante do castelo
arabe medieval e peia cisterna que ocupa o centro do povoado,6r.

''5 HERCULANO, Alexandre, Historia cle Portttgal-descle o comeqo da Monarqttia atd aofm do reina1o de
D.Afons.o tl[,tomo II, ed. Livraria Berrrand, Lisboi, 19g0, p.470

ESTACIO DA VEIGA, Sebastido Fitipe, ob.cit., vot.il, p.401Ij6 BoRGES coELHo, Antonio, Portug:al na Espanha'tirabe, vol.l,2" edigdo, Editorial caminho, Lisboa,
t989, p.227

GARCIA DOMINGUES, Jos6 Domingos, ossdnoba ,o Eporo irabe,Anais do Municipio de Faro,Nol, Faro,l97l,p. 195

'" BORGES COELHO, Antonio, ob.cit.,vol.I, pp.55
'5t GARCIA DoMINGUES, Josd oo*ingos, Patrimonio Cttltural Ardbico-Algarvio, edigdo casa do Algarve,
Lisboa, 1956, p.9

's'td. Ib.,p.9
'60 MEDINA, JoEo, CATARINO, Helena , ob.cir.vol.III, p.79
'6r BORGES COELHO, Antonio, ob.cit.,vol.l , pp.65 e 66

GARCIA DOMINGUES, Josd Domingos, cjir6roba ,a Epoco irabe, Anais do Municipio de Faro, Boletim
Cultural N'1, 1971, p.195

'62 BORGES COELHO, Antonio, Portugal na Espanha Arabe, vol.2, 2, edigSo, Editorial caminho, Lisboa,
1989, p.304

GARCIA DOMINGUES, Josd Domingos, Oss6noba na Epoca irabe, p.195
MEDINA, Jod,o, ob.cit., p.6l

'6r CAVACO, Hugo, ob.cit.,p.lg
'uo GARCIA DOMINGUES, Jose Domingos, Patrimilnio Cttltural Ardbico-Algarvio, edigdo casa do Algarve,
Lisboa, 1956, gravuras entre as pp.l6 e l7
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""'A outr'ora florescente Vila de Cacela,...-foi successora de mui anteriores populaEdes,
desde tempos remotissimos, pois alli se acha largamente caracterizada a civilisaqdo
neol{thica, a romana e a arabe...,,t65.

Segundo Estiicio da Veigar66 o elemento 5.rabe mais marcante em Cacela, al6m das ruinas do
antigo castelo 6 "...um precioso monumento epigraphico mosarabe,.. " encontrado na Quintado Muro' Em relagSo.-ao qual ndo se encontram outros registos ou refer€ncias, excepto no
mapa de Manuel Real16' onde se assinala em Cacela a presenga de vestigios arqueol6gicos da
6poca mogarabe.
Ainda segundo Estiicio da Veigar6s teria existido uma torre octogonal, 6rabe, na Torre dos
Frades ( 3 quil6metros a nordeste de Cacela) que constituia uma das vigias do Castelo de
caceia, conjuntamente com uma outra localizadana euinta da Manta R6ta.
Outro elemento que marca a presenga isldmica no territ6rio de Cacela 6 uma cuba - qubba.
Esta capela funerdria, com uma cobertura em cripula, situa-se pr6ximo de Santa Rita (4
quil6metros a noroeste de cacela) e est6 a ser referenciada pela primei ta yez.
o contributo cultural herdado dos mugulmanos, apenas compar6vel ao da civilizagao romana,
marcou profundamente a Vila de Cacela, tendo perdurado e sido um dos factores que mais lhe
influenciou as paisagens urbana e rural.
A descriqSo que o mouro Ahmede A-::azi faz no
Cacela se integrava, com especial refer€ncia para
pode ir de barco e de belas hortas entre rios

seculo X da provincia de Oss6nobar6e, onde
o mar e para a "...exist|ncia de ilhas onde se
e ribeiras... ", poderia fazer parte de uma

descrigio actual sobre esta Vila.
A definigio territorial de portugal, no
que, auxiliacio pelos freires de D.paio
123 9 

r70.

Depois de ter conquistado Mdrtola e Ayamonte tomou Cacela que imediatamente doou d
ordem de Santiago de Espada que, passado, algum tempo, a perde de novo para os "infidis',.
D'Paio Peres Correia, mestre de Santiago, depois de em 1240 ter entrado no Algarve pelo
extremo ocidental e conquistado Alv6r e Est6mbar, propde (ou exige) aos mugulmanos a troca
destes dois castelos peio de Cacela, anteriorment. pos. dos espatiirios e que ele jri conhecia,
considerando-o "...um lugar forte e bom...,,t7l
Caceia era ent6o tomada pacifica e definitivamente.

Sophia de Mello Breyner Andresen interpreta a singular conquista de Cacela do seguinte
modo''2:

'65 ESTACIO DA VEIGA, S-ebastido Filipe, Das Antiguidades Monumentais do Algarve, vol.ll, ed. Imprensa
Nacional, Lisboa, 1887, p.580

'66 ld.lb., p.397
167 MATTOSO, Josd, ob.cit., p.457
'68 ESTACIO DA VEiGA, Sebastido Filipe, ob.cit.,vol.ll, p.426
r6e BORGES COELHO, Ant6nio, ob.cit., vol.1, p.4g

GARCIA DOMINGUES, Jose Domingos, Osjs6noba na Epoca irabe, p.190
t70 HERCULANO, Alexand re, o b. c i t., ppl+oS_+zO

PERES, Damido, Hist6ria de Portngal, vol.ll, edigao Portucalense Editora, Barcelos, 1929,p.211
''' BORGES COELHO, Anr6nio, ob.iit., vol.2, p.324
''2 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner, obtra podticafi EditorialCaminho, Lisboa, 1991, p.l0l

sdculo XII, foi continuada pela acgdo de D.Sancho II
Peres Correia, fez a primeira incursdo no Algarve em
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A Conquista de Cacela

As praqas fortes foram conquistadas
Por se poder eforam sitiadas
As cidades do mar pela sua riqueza

Pordm Cacela
Foi desejada s6 pela beleza

Sob dominio cristdo, Cacela reforga a forte componente estratdgica. Aqui se estabeleceu a
residdncia e o quartel do Mestre e dos freires de Santiago de EspaJarT3.
Ao ter como principal objectivo, a total expulsdo dos muguimanos do Algarve, foi a partir de
Cacela que D.Paio langou as suas incurs6es sobre o resto do territ6rio, tomando de seguida
Tavira e Paderne'".
Cacela d durante a Reconquista baluarte da ordem de Santiago "...po, ser lugarforte sobre o
mor e naquele tempo bem cercada
D'Afonso III confirmou em 1255 adoagdo de Cacela dr Ordem de Santiago e, a 6 de Janeiro de
1212 fez doaqdo, i mesma Ordem, da Igreja, entSo dedicada a Nossa Senhora dos M6rtiresr76.
A 17 de Julho de 1283 D.Dinis outorgou-lhe Foralr" cuja carta se anexa. Estavam criados,
politica e administrativamente, a vila de cacela e o seu Termo.

Apesar de longos periodos de retrocesso da vida urbana a vilaq de Cacrela continuar6 a
desempenhar funqdes de ecntro politico-administrativo, militar e religioso at6 1775, ano em
que por vontade expressa do marquds de Pombal o seu Termo 6 extinto e intergrado no recdm-
criado concelho de Vila Real de Santo Ant6nio.
Arrazsada pelo ten'amoto de ll55 e fdestituida de tdo importante fungao, a povoag6o
renascerS., contudo, continuando a ser centro militar e religioso. E se hoje a fortaleza'e a igreja
continuam a perpetuiar no tempo funq6es hist6ricas que marcam a actualidade da vila como
h6 centenas de anos atr6s, d tambdm a beleza uniiigu da sua configuragdo urbanistica,
praticamente analterada, e qa beleza sempre nova da suia paisagem hist6rica, ainda
harmoniosa e equilibrada, que continuam a grantir-lhe trunfos de sedugodo.
Porem, Cacela ndo e hoje desejada s6 pela sua beleza. Tal como o faziam hii muihares de
anos attds, nos prim6rdios da sua ocupagdo, tamb6m hoje as popuiagdes se deslocam d
povoagdo para, entre outras coisas, se deleitarem como os seus famososo mariscos e ai deixam
marcas da sua passagem testemunhadas, muitas vezes, atravds de um "estilo muito pouco
civilizado" de lidar com a(s) heranga(s) dos nosssos antepassados.
De facto, as irltimas refer6ncias relativas d ocupagdo do territ6rio onde Cacela se situa
caracterizam-se pelo desrespeito e pela faita de de 6tica perante um patrim6nio que, ao estar

''r PINHO LEAL, Augusto Soares d,Azevedo Barbosa d,e, ob.cit.,p.23174 CHAGAS, Ofir, Algarve e Andaluzia no ltinerdrio de D.Paio Peres Corueia,edigd.o d,o autor,
Tavira, 1995,p.30

'" Id. .{b., p.3I
176 IRIA, Joaquim Alberto, o Algarve e os Descobrimentos, tomo I, edigao Academia porfuguesa de Historia,
Lisboa, I956, p.155
r77 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Chancelaria de D.Dinis,Livro l, fls.ii v"/j9

CAVACO, Hugo, ob.cit., pp. 57-60
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classificado de Im6vel de Interesse Ptblico, d pertenga de todos n6s. E por isso deve merecer,
de todos n6s, o miiximo respeito.

't2



4. EvolugSo S6cio-Economica

De modo a conseguir-se uma anS.lise clara e objectiva da evolugao s6cio-econ6mica de
Cacela, consideram-se para isso, como fundamentuir, o, seguintes periodos do seu percr[so
hist6rico: da 6poca de fundagdo at6 ao sdculo XIII; do sdculo XIII ao sdculo XVI; do seculoXVI a 1775, de 1775 ao sdculo XX; durante o seculo XX e finalmente, na actualidade, ou
seja, em 1997.

4.1. Da dpoca de fundagio ao s6culo )(II

O reduzido;e bem demarcado nircleo da antiga Vila de Caceia ocupa um ponto not6vel do
litoral, com evidente vocagdo para ter desempenhado, desde a sua fundaqdo, importante papel
hist6rico nas trocas comerciais com o MediterrAneo e na vigiidncia e defesa da orla costeira e
do hinterland.
A posiqio maritima de Cacela e as actividades dai decorrentes, como a pesca e o comdrcio, a
par da produqdo agricoia nas fdrteis terras que a envolvem, proporcionam-lhe riqueza e
prestfgiorTs.

A actividade econ6mica da populagdo romana do litoral aigarvio, baseia-se em tr6s fontes de
produgdoprincipais: apescaeaindristriaconserveira,aagriculturaeamineragdorTe.
Em Cacela, como jii se referiu, a pa-r de um importante esLbelecimento de tanques de salga de
peixe,-a exploragdo agricola nas villae localizadas na Quinta do Muro e na euinta da Manta
Rotar80 com os respectivos tbmos de cerimica, constituiam a base da economia local.
Tudo isto, apoiado por um comdrcio maritimo florescente, dominado por uma burguesia
mercantil maritimar8r.
A populagdo romana de Cacela ter6 pertencido, a exemplo da restante populagdo do litoral
algarvio^, a umas quantas familias de elevados recursos econ6micos e com um elevado grau de
cultura'82.

O estilo de vida romano com os seus gostos requintados, na decoragao das suas habitag6es e
jardins, com o uso de esculturas, mdrmores e pegas de cerimica fina, aperece referenciado em
Cacela , nomeadamente atravd s das hermae - pegas escult5ricas em m6rmore representando
divindadesr83.

Estes elementos escult6ricos testemunham o papel da populagao local, nomeadamente dos
seus dirigentes, na encomenda de manifestag6es artisticai,8o.
O modus vivendi romano implantou-se no territ6rio pondo em eviddncia as caracteristicas
civilizacionais deste povo no que diz respeito d. arte, religido, tdcnicas e economia.
Poder-se-ir entdo dizer que, em Cacela, a economia antiga tinha como principal base um
sistema de actividades agro-marinhas directamente apoiado na exportagdo dr distdnciat85.

''8 SANTOS, Maria Luisa Est6cio da Veiga Afonso dos, ob.cit.,vol.1,pp.305_30g
"n ld.lb., vol.2, pp.398-401

-ENCARNAqAO, Josd d', ob.cit.,p.69
'30 ESTAclo DA vEIGA, Sebastidl Filipe, ob.cit.,vol.ll, p.401r8' ENCARNAQAO, Josd d,, ob.cit.,p.69
t81 ld.lb, pp.65 e 69
,8, LEITE DE VASCoNCELoS, Jos6, ob.cit.,p.497

LACERDA,Aardo, Historia da Arte em Poringal,vol.l,edig6o Portucalense Editora,porto, 1942,pp.g9e90
'8t LAMEIRA, Francisco, ob.c it.,p.23
''5 MEDINA, Jodo, FABIAO, Cailos, ob.cit.,pp.245_246

73



Se sob o djminio 6rabe os cristSos do Algarve, antigos hispanos, romanos e visigodos
mantiveram as suas estruturas sociais, morais e religiosas't6 6 tambdm evidente a influ€ncia e
importancia da civilizagdo ilrabe no territ6rio do Garb Andaluzr8T.
A Cacela medieval parecer ter assimilado uma populagdo marcada por esta coexistencia de
sociedades detentoras de diferentes conceitos e valores, o que tornou, provavelmente, mais
rica a sua viv€ncia e o seu habitat.
Cristdos e mugulmanos terdo cohabitado o mesmo espago fisico e aqui foi encontrado um
monumento epigrrifico mogarabe. Aqui nasceram e viveram os ilustres poetas arabes, de
origem berbere, Abu 'Umar Ibn Danaj al-Qastalli (958-1030) e Abu 'Ali Itn al-'Abdari (do
periodo dos reinos de taifa, seculo XI),tt.
Se nos versos dos poetas se revela a sociedade isldmicar8e, ficamos a saber por aqueles que
"...o mar/estd carregado de navios de alto velame,..,,tso e que ,,...aquelas-taEas/...o 

vriho
dentro lhes'puseraffi..l"n', o que parece p6r em evid6ncia, a import6ncla aa presenqa do mar e
do comdrcio; e do vinho que juntamente com o pio, o azeite e os frutos secos, j6 marcavam
ent6o o espago meditendnicore2.
A refer6ncias aos aspectos econ6micos da sociedade islAmica, a poesia parece juntar outras,
como a opul€ncia e a riqueza artistica atravds de versos, como: "...castelos com almenas de
prata e onde os defensores/...t|m espadas de ouro..."'", o que para Borges Coelho significa
que o mundo islamico d um mundo de cidade onde n6o falta o ouro e a pratareo.
Cacela - Hisn-Qastallate5, Cacetalate Darraguete6, Cacilate' - teri sido, de facto, uma
povoagSo importante e famosa durante a ocupagio isldmicare8, talyez a mais importante da.- too
regtao' ".
Essa importincia esteve directamente ligada ir sua situagdo geo-estrat6gica e d exploragdo dos
seus recursos naturais, em actividades como a agricultura, a pesca e o comdrcio2o0.
Tal como a regiio onde estd inserida, apresenta desde a dpoca mugulmana e mesmo romana,
uma economia largamente dependente das exportag6es, essencialmente de figos2or.

Entre campos de figueiras e hortas, Cacela apresenta-se no sdculo XII, como uma povoagio
amuralhada, bem povoada2o2.

''6 GARCIA DOMINGUES, Jose Domingos, Ossdnoba na Epoca irabe, Anais do Minicipio de Faro, Boletim
Cultural No , Faro, 19 , p.212.

''7 BORGES COELHO, Antonio, ob.cit., vol. l, p.25
r38 ALVES, Adalberto, O mett Coragdo e irabe-A Poesia Luso-,lrabe, Edigdo Assirio & Alvim, Lisboa, 19g7,
pp.47 e 77

't' BORGES COELHO, Ant6nio, ob cit.,vol.l , p.l g
teo ld.lb.,pp.229 e 230
'e' ALVES; Adalberro, ob.cit.,p.4g
'" BORGES COELHO, Antonio, ob.cit.,vol.1, p.2l
'n'ld.tb-,p.221
te1 Id.lb.,p.2o

'ni HERCULANO, Alexandre, ob.cit, p.470
''u BORGES COELHO, Ant6nio, ob. cit.,vol.1, p.55r" LoPES, David,

'e8 PINHO LEAL, Augusto Soares d'Azevedo Barbosa de, Portttgal Antigo e Moderno, vol.ll, edigdo Livraria
Mattos Moreira &Companhia, Lisboa, 1g74,p.23
tee zuBEIRO, Orlando, Geografia e Civilizagdo, edigdo Instiruto de AIta Culfura, Lisboa, 1961, p.11gt* CAVACO, Hugo, ob.cit.,p.l9
20r CAVACO, Carminda, O Algante Oriental: As vilas, o campo e o mar, vol.l, edigdo do Gabinete de
Paneamento da RegiSo do Algarve, Faro, 1916, p.67
to2 GARCIA DOMINGUES, Josd Domingos, o,b.rit.,p.tlS

BORGES COELHO, Antonio, ob.cit.,p.66
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Populosa e possivelmente rica, ter6 sido palco de uma vida cultural e artistica, caracterizada
por uma certa notoriedade, pois-aqui nasceram e viveram dois dos mais ilustres poetas do
mundo 6.rabe, nos s6culos X e XI2o3.

A poesia, d paisagem, aos campos de figueiras, ds muralhas de taipa e ir cisterna, a civilizagdo
islAmica juntou a imaginagdo e a fantasia que, como aqueles, constitui uma heranga drabe
presente, ainda hoje, em Cacela, em forma de lenda.
Recolhida em 190820a, a lenda dos meninos mouros de barretes vermelhos, d assim contada:
Quando da tomada da Vila pelos portugueses, os 6rabes fugiram, e como as criangas n6o os
podiam acompanhar na fuga, levaram-nas atd ao sitio da azenha, no ribeiro, (cerca de 500
metros a norte da Vila), onde os canaviais eram mais altos e abundantes e ai as encantaram
fazendo-as desaparecer para que ndo fossem mortas. Segundo consta, os meninos com
barretes veSmelhos, continuam a aparecer sobre as ruinas do antigo moinho...mas s6 a gente
oe pM.
Cacela terii continuado, ap6s a Reconquista (1240), a ser uma povoagao famosa e importante
pois aqui estabeleceu D.Paio Peres Correia a sua resid€ncia e o quartel-general da Ordem de
Santiago de Espada, da qual era Mestre2oi.
A doagSo imediata (1240) da Vila e de uma 6rea envolvente "...vadit de mare usque acl
serram..." 206 d Ordem de Santiago com uma delimitagdo territorial que ir6 servir de base d
estabelecida na Carta de Foral na definigdo do seu Termo, reforga a imfortdncia de Cacela nos
aspectos socio-politicos e militaresror.
Cedo obtdm estatuto de concelho, alargando a sua importancia e as suas fung6es ds da
administragdo de um territ6rio com nove quil6metros de comprimento por seis de largura2os,
cujos limites se transcrevem segundo texto em portugu6s de Hugo Cavaco, a partir do texto
em latim da Carta de Foral : "...No Termo da dita Vila de Cacela que eu, supradito senhor
Rei, dou e concedo a v6s populaqdes de Cacela, mas que tambdm divido com o Termo de
Tavira pelo edificio (fortificado) qtte foi tle Jodo Correia : dai e contra de maneira que o
mesmo divida, o Termo de Tavira com o Termo de Cacela; dai de maneira que se contorne o
caminho que vai de Tavira para Castro Marim e vai directo d Ribeira do ilamo, e vai pela
mesma Ribeira do Alamo assim entrantlo no lular por baixo do caminho e deve ficar por
Termo de Cacela, donde deve contornar pelo mesmo caminho directo da Zambujeira que fica
abaixo e deve ir directo a Alcaria Ruiva e, de Alcaria Ruiva deve ir directamente d Mouraria,.
(e por) que estd mais prdximo de Tavira e da mesma Mouraria deve subir d Serra, e deve na
mesma Serra dividir com Castro Marim, ficando para os de Castro Marim duas partes e a
terQa parte deve ficar para os de Cacela,,2\e.
O recdm-criado Termo de Cacela (1283) d, Segundo aquele autor, um municipio portugu€s
ndo criado ex-nihilo, mas que se enquadra, a exemplo de outros do sul do pais, na 6ptica de
escaionamento demogrdfico do litoral romano, a que os muguimanos terdo dado continuidade
e os primeiros reis portugueses, seguindo uma autonomia hist6rica, acederam "legalizar".

to' ALVES, Adalberto, ob.cit, pp 47 e -lj
BORGES COELHO, Ant6nio, ob.cit.,voll, p.227

244 Y AZ, Aderito, Cacela-velha, Lugar Hist6),,bo, in,,Jornal o Algarve,, , ano 76,no3g40, Faro. 19g4, p.7
205 PINHO LEAL, Augusto Soares d Azevedo Barbosa de, ob.cit.,p.23

CHAGAS, Ofir, o b. c it.,p.33
206 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, (A.N.T.T.), Livro de lulestrados,Lisboa, 1240, fls ig6/lg6 v"to'A.N.T.T., Livro cle Mestraclos, Lisboa, iZSS, n, fl3 v"l114

A.N.T.T., Chancelaria de D.Afonso ilr,Livro l, Santardm, r255, fls l4gll4g v"
208 A.N.T.T., Chancelaria de D.Dinis, Livro l, Lisboa, 12g3, fls i7 v"l-19
cAVACo, Hugo, I Antiga vita de cacera e o seLt Arfoz, edigd,o da c.M.v.R.s.A., r 9g4, pp. 53-60

'o' CAVACO, Hugo, ob.cit.,pp.59-60
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Face ao Fofal e em fi-rngdo dos requisitos adoptados por Alexandre Herculano2ro e Gama
Barros2r' para a classificag6o dos concelhos po.ngu.r.r, o Termo de Cacela e considerado(um concelho perfeito))_, a que corresponde uma povoagao com um certo grau de urbanidade.
Com uma certa capacidade de autogestSo e a monopolizagdo dos cargos municipais por parte
de uma camada privilegiada da populagdo que junta ao poder econ6mico, o poder militar e
administrativo, assiste-se ao dominio da elite do poder local sobre o resto dos municipes.
""'Retenho para mim e os meus sucessores os Moinhos, Azenhos e Pislesfeitos e porfazer e
os meus reguengos, tanto em herdades, vinhedos e casarios, como em outros cousas; e os
figueirais, aEougues e fangas e os banhos da Vila e do termo de Cacela, e a baleagdo...Da
atalaia da vila deve o Rei ter metade e os cavaleiros a outra metade por suas corporaq1es
militares... " 212

Assim, ao. serem 
.retiradas da algada da Vila algumas das actividades, social e

economicarnente mais vantajosas, acabando por serem relservadas, fundamentalmente, para a
Coroa e para a ordem de Santiago, Cacela e o seu Termo sofrem os encargos e prejuizos das
pesadas servid6es medievais.
Em nome de interesses de circunstincia, ou por simples falta de clarividencia politica, a Vila
acaba por sofrer os efeitos negativos de u.nu legisiagao que menospreza as suas
potencialidades e actividades mais prometedoras, como o comdrcio . u, p.r.ur.
""'Relativamente ao vinho defora daem de cada carga um almude e o outro seja vendido no
Relego...Da madeira que vier por mar dAem dizima...Pescadores dAem d[2ima...,, 2t3

orientada economicamente para as actividades rurais, a povoagdo acabaria por sofrer uma
dispersdo da populagdo urbana pelas 6reas de exploraqao agricola. "...E oi habitantes de
Cacela tenham suas herdades povoadas... ,, 214

A sociedade medieval de Caceia, no sdculo XIII, caracteriza-se, a exemplo do resto do pais e
grosso modo, pela estratificagdo. Esta divisdo social integrava aldm dos cavaleiros-espatdrios
a quem a Vila e o Termo haviam sido doados, os cavaleiros de linhagem, os cavaleiros vildos,
os pe6es e os mesteirais, por ordem descrescente da sua influCncia na sociedade.
Enquanto os cavaleiros-frades da Ordem de Santiago detinham o poder militar e econ5mico e
os cavaleiros de linhagem recebiam honras de iavalaria, acompanhados de escudeiro e
fidalgo, os cavaleiros vildos eram individuos ndo nobres, possuidores por heranga de
propriedade livre.
Os pedes integravam um estrato social cujas possibilidades econ6micas ndo lhes permitiam
fazer guerra a cavalo, combatendo a pd; constituiam um tipo social essencialmente tribut6rio,
tanto em dinheiro como em generos.
os mesteirais integravam o povo e incluiam artesdos, almocreves, pescadores, etc.
Em Caceia terio existido os mesteres de ferreiro, sapateiro, peleiro, pescador e almocreve2ri.
Socialmente mais desfavorecidos, os mesteres de padeiro, camponds e coelheiro, integravam a
<arraia miudu onde se podiam encontrar, indistiniamente, cristdos e mouros.
Aos irltimos pertencia o ntmero mais elevado de escravos existentes na sociedade medieval
de Cacela, logo ap6s a Reconquista.

''o HERCULANO, Alexand re, ob. c it.,p.327:" GAMA BARROS, Henrique, Hist6ria de Administraqdo ptiblica em portugal nos sdculos XII a Xv, vol.ll,
edigdo Imprensa Nacional, Lisboa, l gg5, p. i 64
2r2 CAVACO, Hugo, ob.cit., pp.57 e 59
'zt) ld.,lb.,pp.57-59
2'o Id.,-{b.,p.5g
2r5 CAVACO, Hugo, ob.cit.,p.l5
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Na dpoca, a economia
produtos agricolas como
olaria2r6.

do concelho estava dependente, essencialmente, da transacado
figos, vinho, azeite e cereais, assim como de sal, coruos e artigos

de

de

4.2.Do sdculo XIII ao sdculo XVI

A vida econ6mica e social que caracterizou o sdculo XIII, terii continuado pelos seculos XIV e
XV a depender, fundamentalmente, da terra que ocupava, ent6o, a quase totalidade da
populagdo.

Pese embora os nefastos efeitos dos fortes sismos
continuava,:juntamente com Tavira, Castro Marim e
de Portugal na parte oriental do AlgarvezrT.

de 1309 e 1356, o Castelo de Cacela
Alcoutim, a constituir a guarda avangada

A ocupaqao humana e a organizagdo do espago produtivo em herdades, courelas e pomares,
caracterizou a sociedade e a economia de Cacela nos s6culos XIV e XV, tendo ficado marcada
negativamente por um vasto conjunto de causas.
A peste negra de 1348 e consequente quebra demogriifica e d escassez de produgdo agricola
entre 1355 e 1441 2t8, h6 que juntar uma forte pr.rrao senhorial, imposta pela Monarquia e
que se tornard insustent6vei para um campesinato vulnerabilizado pelai razoes referidas.
De facto, tambdm em Cacela se assiste a um movimento promovido pelos monarcas, no
sentido de uma crescente senhorializagdo de numerosaas terras , antes dependentes da Coroa e
agora entregues a senhores que passam a cobrar impostos, em nome do rei, em proveito
pr6prio2re.

Sdo exemplo disso as intmeras doag6es que na dpoca diferentes monarcas concederam a
senhores de Cacela: "...Aforamento de Herdade na Vila de Cacela pelo Senhor Rey D.pedro Ia vasco LottrenEo..." "o; "...Doqqam de hua herdade de pam em o termo de Cacela pelo
senhor Rey D.Jodo I a Roclrigo Affonso de Briro..." 2rt; "...A estevam salgado...huuas
courellas de terras de pam que sam em cagella lugar do Regno do alguarve...',2..1
Este processo rd ter como consequ6ncia, a criagdo de uma grupo favorecido, de
intermediarios, entre os proprietiirios das terras ( a Coroa ) e a grande massa de camponeses,
cadavez mais prejudicada e isolada22r.
Embora se assista no sdculo XV a um movimento quase geral dos concelhos para a
reconstrugao das suas muralhas, de edificios publicos, pontes e estradas, em Caceia o castelo
continua, em 7475, com os muros derrubados22a.

2'6 Id.,lb.,p. l9
''' IzuA, Alberto, Por que foi o Algarve e ndo otttro sitio do Pais, a regido eleita do Infante D.Henrique? -
separata do Mensdrio das Casas do povo, Lisboa, 1953, p.l1t't oLIVEIRA MARQUES, Antonio H.de, Portugal na Crise dos seculos XIV e w, in Nova Hist6ria de
Pornrgal, vol.lV, Lisboa, 1987, p.257r'' MEDINA, Joao, FERNANDES, Hermenegild.o, Historia de portugal,vol.lll, edigdo clube Internacional do
Livro, Lisboa, 1995, p.248

"o A.N.T.T. Chancelaria de D.pedrod Livro l, Olivenga, 1366, fls.1lg

^^ 
CAVACO, Hugo, A Antiga Vila de Cacela e o seu Alfoz, p. 6322' A.N.T.T. Chancelaria de D.Jodo 1, Livro l, Lisboa, 13g6, fls 156
CAVACO, Hugo, ob.cit., p. 64

"'A.N.T.T. Livro 5 de Guacliana, Lisboa, 1456, fls 2g0 v.
CAVACO, Hugo, ob.cir., p.66

'2r MEDINA, JoEo, FERNANDES, Hermenegildo, ob.cit.,pp.2 4g e249
"o vERiSSIMO SERRAO, Joaquim, Hist6rii cte porhtgal,vol.ll, 3, ediqdo, Editorial verbo, Lisboa, p.246
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4.3. Do seculo XVI a I755.De 1775 ao seculo XX.

1 tllYiqit;financeira de Portugal em finais do sdculo XV caracteriza-se por uma acentuadafragilidade deixando antever as dificuldades que ir6o surgir no s6culo seguinte22s.
contudo o Algarve por razdes que , no ..r.n.iul, ,. pr.n-d.* com a sua situagdo geogr6fica, asingularidade da sua economia e a posigdo vitai e privilegiada que detem na politicaexpansionista de Portugal, ir6 atravesssar no sdculo xvl, fundu.n.ntul-.nte na primeira
metade, um periodo de certa prosperidade econ6mica22e.
De facto' no Algarve, a imponancia dos povoamentos costeiros acentua-se pela sua posigdoem relaqao a Africa e aos Arquipdlagos ao attantico e pelo desenvolviment; dcangado pela
pesca230.

No entanto e ao contrririo de Tavira, considerada entSo a porta maritima do Sotaventoalgarvio' cacela ndo possuia condigOes para a atracagem de grandes naus, sendo apenas umpequeno porto, com algumas relagdes comerciais .oo, u Andaluzia2i'.
Tal facto, associado aos pequenos assaltos da pirataria na costa de cacela2i2, pondo em perigoa sobrevivencia dos pescadores e moradore., u p* do grande desenvoivimento social, urbanoe econ6mico de Tavira, entao a principal .idud. do Algarve'', parecem constituir osprincipais "entraves" ao crescimento s6cio-econ6mico da vila e do seu Termo.
Embora modesto, o crescimento s6cio-econ6mico que se verifica no concelho de Cacela nasprimeiras ddcadas do sdculo XVI, como sempre muito dependente da agricultura, ter6.promovido ou proporcionado as obras de (re)consirugao da Igrejarro e da Fortafzarjs.

16 dez anos antes, atravds da carta enviada a D.Afonso v se sabe que cacela se despovoara eque para al6m do comendador mais ningudm habitaria na vila225.Foi uma sociedade, de inicio mitizada de um hibridismo maritimo-a gncolarz6 eposteriormente' devido a falta de condig6es para a navegagdo e d falta de seguranga parahabitar na Vila227, uma sociedade essencialmenie agricola iir., em quintas e fazendas, a queCacela nos proporcionou, durante a Idade Mddia.

225 A.N.T.T., Livro de Mestrados, fls 199/199 v":26 CAVACO, Hugo, ob.cit., p.2O
CAVACO, Carmind4 ob.cit.,lo vol., p.42_nota (133)2r7 VERiSSIMO SERRAO, Joaquim, oU..lr, ,of if , p.246
IRIA' Alberto' Da importancia geo-potitica do'Algarve na defesa maritima de portugal nos sdculos xv aXVIll, edigdo da Academia porruguela de Hist6ria, LiJoa, 1976, pp.2a_27

- GAMA BARROS, Henrique da, ob.cit., tomo IV, p.53
"3 MEDINA, Jodo, MAReu-es ae alue,Jo, Antonio, ob.cit.,vor.rv, p.120r:e RoMERo MAGALHAES, -roaquim,l;;;*, Econtmico durante o sdculo Xyl, edigkes cosmos, Lisboa,1910, p.27
2'o CAVACO, Carminda, ob.c it.,p.67
2r' VERiSS IMO SERRAO, .loaquim, o b. c i t.,v ol.Ilt,p.3222r2 IRIA, Alberto, Da importancia geopolitica do Algarve na defesa mar[tima de portugal nos stjculos XV aXYIII, edigdo Academia-portugu.ru d. Hirt6riu, Lisboi, 1916, pp.24_21
"r RoMERo MAGALHAEs, ,rouquinr, oi "i.,'r.r,2ro CORREIA' Josd Eduardo uorta, ertuao ia''arqttitectura do Algarve do Manuelino ao Neoclassicismo,provacomplementar de Doutoramento em Hist6ria da Arte, universidade Nova de Lisboa, s.d., p.40rri ALMEIDA, Jo6o de, ob.cit.,vol.IlI, p.Sl: 

*
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No entanto' na vila viveriam apenas trds moradores236. A populagdo continuava disseminadapelo espago agricola, a viver em quintas, montes e fazend,a*37'.
Se em 1538, segundo visitag6es Da o1!em de Santiago d comenda de cacela, viviam cem"vizinhos espalhados" pelo seu Termo23', €ffi 1565 "..1 achamos que haa nesta villa cento ecinqoenta fogos os quaes todos vivem em suas quintas e montes e na villa ndo ha mais casasque ha do prior e da audiemcia e o castello com suas casas...,, 23s.

Al6m das visitagdes, as cr6nicas de Frei JoSo de S.Josd d.e 1577 e de Henrique Fernandes
Sarrdo de 1600, ddo-nos uma imagem aproximada do que seria a realidade s6cio-econ6mica
do Concelho de Cacela, no sdculo XVI.
Segundo o frade da ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, o Termo de cacela tem boasterras de pdo, figos^e criag6es e por ele est6 derramudu quur. toda a gente da Vila em suasquintas e fazendas2oo.

Para Sarr6o, na sua Hist6ria do reino do Algarve dirigida h D.Manuel de Lencastre,governador e capitdo-geral do mesmo reino e comendador-mor da ordem de Santiago, todosos vizinhos do Termo, que serdo 150, estSo espaihados por montes, quintas e figueirais, deque a terra e abundante e povoada; sdo fazendai muito rentd.veis que produzem azeite, figos,

T:19:* e outros frutos' Na vila viviam apenas o comendador ou seu logotenente e opnor .

o fen6meno de ruralizagdo que desde a Idade Mddia se verifica no concelho de cacela e que
se acentua no seculo XVI ir6 ganhar expressSo no sdculo seguinte, quando se alarga a todo o
Algarve2a2.

o eclipsar da povoagao com a perda de populagdo que, como j6 se referiu, se espalha por todoo concelho, no litoral em quintas e fazendas e na serra em sesmarius,o,, parece dever-se
essencialmente d falta de condig6es para habitar na vila.
A muralha do castelo-6rabe medieval, parcialmente destruida2aa e afortaleza construida sobreparte daquele, aldm de apenas defender intra-muros as tres casas da ordem2ai, apresent;; ;muro que dd para o mar tambem em ruinas2t6, obrigam a populaEdo a procurar reflrgio nocarnpo, face aos frequentes ataques de cors6rios e piralasr.r.

:16 ROMERO MAGALHAES, Joaquim, ob.cit.,p.3OT' ld.,tb.,p.3o
ti8 A.N.T.T., Visiragdes, B.50. 1g9.,fl.30 v"

CAVACO' Hugo,"visitaqdes da Ordem de Sanriago no Sotdvento Algarvio",edig6o da CMVRSA,l9g7,p.20g2t' A.N.T.T., Visitagdes,8.5 1.230.,fl 94 v"

- CAVACO, Hugo, ob.cit., p.285
:00 s'JosE' Frei Jo6o de, Corografia do Reino do Algarve, Livro r-Descripgdo Geral do Reyno do Algarve, etodas as Fortalezas e outros lttgares em portugal, 1577:{ SARRAO, Henrique Fernandes, Historia ai nrno do Algarve,l600,pp. 163_1692'2 ROMERO TvAGALHAES, Joaquim, o l,igo*" Econoiico (1600-1773), edigao Editorial Esrampa, Lisboa,I 988,pp.128 e 129
:'r ATAHIDE OLIVEIRA, Francisco Xavier d" tvonografia do Concelho de vilta Real cle Santo Ant6ni,r, porto,
1908, p.69
:" SARRAO, Henrique Fernandes, ob.cit.,pp.l 63_ 169

A.N.T.T., Casa do Cadaval, n29,fl.26
"' A.N.T.T., Vis itaE6es,B.5 I .230.,fl .90

- CAVACO, Hugo, ob.cit., p.276
zou A.N.T.T., Casa do Cadaiat, n" 29,fl26
"' IRIA' Alberto' Da importancia geopolitica clo Algarve na defesa mar[tima de portugal nos sriculos XV aXVIll, pp.24-27

ROMERO MAGALHAES, Joaquim, ob.cit., p.78
BORGES coELHo, Antonio, Alg,tmas notas sobre o Algarve nos sdculos xvl e w1, in <<CadernosHist6ricos IV>>, edigd'o comissdo Municipal dos Descobrimentos, Lagos, r9g9, p.5 r
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A descrigSo que Alexandre Massay faz davila em 1617 retrata bem a situagdo que ent6o sevivia: ""'os moradores vivem em redor da V" em quintas apartddas della...pirto della da p.te
do mar se deixa de semear por temor que tem de os cosiarios lhe queimdrem os 1fructos, e
dizem sohido ver pesqudr na ditta Praia mtos Pesquadores...os quais nad vem pello ditto
temor e por estar o Castelo desbaratado e mal provido e peor seguro p, recolhimento da
gente"'Em o ditto Castdllo nad m6ra ninguem e o Capitdo se descilpa com estdr elle
arruinddo... " 248.

A estrutura s6cio-econ6mica e demogriifica do concelho caracteiza-se, nos sdculos XVII eXVIII, em termos gerais, pela continuagdo da inexist6ncia de uma populagao urbana na antigavila e por um aumento da populagdo no espago rural, assim contabilizado:

, Fonte Anos Fogos/Vizinhos x3 x4 Populagio estimada
Alves Diasz4y t527 55 r65 220 165/220
Visitaqdo da Ordem de Santiag-o250 r 539 r00 300 400 300/400
Visitaqdo da Ordem de SantiagoZ5T- I 565 r50 450 600 450/600
Fernandes 53r1q252 r 600 r50 450 600 450/600
Romero Magalhae525J t62t r83 549 732 549/732
Pe.Carvalho dn Qe51n254 1709n2 250 750 r 000 750/ r 000
Pe. Correia 6s p1glta52)J

I 758 291 6 /J I I64 873t I I 64

A economia agrtria era o principal suporte da sociedade,
aplicagSo das "leis camariirias,,, se tornasse ainda mais
participava.

Segundo Hugo Cavaco25, Cacela procurava obter,
autonomia dentro de uma economia de subsistCncia,
carecia.

embora a exploragSo da terra, por
dificil e ingrata, para quem neia

face d legislagdo municipal, a sua
embora importasse os generos de que

Inserida estruturalmente numa agricultura de subsist6ncia, a actividade agricola, j6 muito
penosa, acabou por se agravar com a imposigdo do regime senhorial por parte das posturas
municipais256.

Os mesteres existentes: ferreiro, sapateiro, tecelSo e moleiro, essencialmente, seriam talvez os
necessarios e suficientes a uma vivdncia basicamente agricola e virada sobre si mesma.

to* A.N.T.T., Casa do Cadaval, n29,fl.26t" ALVES DIAS, Jo6o Jos6, Estratificaqdo Econ,mico-Demogrdfica do Concelho de Lould nos finais da tdadefulddia' in <<Actas das I Jornadas cle Histdria lvledieval do Algirve e Andaluzia>>, edigdo da Camara Municipal deLould e da Universidade do Algarve, Loule, 19g7, p.216tio A.N.T.T., Visitaqdes, B.50. l g9, fl.j0 v.

- cAVACo, Hugo, "visitaEdes da ordem de santiago no sotavento Atgarvio", p.20gti' A.N.T.T., Visitaqdes,8.51.230, fl.94 v"
CAVACO, Hugo, ob.cit.. p. 285

:l: SARRAO, Henrique Fernandes, ob.cit., p.165
25' RoMERo MAGALHAES, Joaquim, zrttga-e Econ6mico durante o s6curo xvr, p.302iu CAVACO, Hugo, A Antiga Vila de CacJU e o seu At/bz, p.22
"t Id.,lb., p.22
256 CAVACO, Hugo, A Antiga Vila cle Cacela e o seu Alfoz, pp.g5_127
257 id., Ib., p.43

CAVACO, Hugo, Cacela-no sdculo xVtt (Dez Anos de Go,-erno Autdrquico), edigzo da Cdmara Municipal deV.R.StoAntonio, 1990, pp.55 e 57
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Teril sido -uma populagdo heterogdnea
estrangeiros2ss vestindo tecidos pobresrrn
apresentou nos sdculos XVII e XVI[.

composta tambdm por escravos, ciganos e
e sobretudo ligada ao campo, a que Cacela

Descrigdo geral do megasismo no Algarve segundo vdrios documentos
Centro de Coordenagdo Distrital de protec96o Civil de Faro, Lisboa,

Reprimida nos seus dinamismos, a Vila ndo consegue resistir ao abandono a que foi sujeita e d
competitividade dos centros urbanos mais pr6xifiorzoo entrando em processo de decad6ncia
atd d. data da sua extingdo como sede de conceiho.
Por decreto de 12 de Dezembro de 1775, ditado pela politica do consulado pombalino,
justificada por "..-estar reduzida a do Vn de CaEella) pou,ro, habitadores... "26r foi aUotiau a
C6^mara da Vila e unido o seu Termo ao de Vila Real de StoAnt6nio, criado em 1774 pelo
Marqu6s de Pombal.
Embora sem resultado, os habitantes do extinto concelho de Cacela, tentaram que o seu termo
n6o fosse abolido "...pois ainda que fossem no interior da V'poucos os moradores, esta
diminuiqdo ndo he proxima, nem de ainnos, he de seculos, e de t:empo que ndo ha memoria,
por viverem todos no teruitdrio, em suas quintas, e fozd's, atd o no de 400 vezinhos...,,262.
Mas a vila de Cacela encontrava-se praticamente em ruinas , aquando da extingao como sede
de concelho' De facto, o violento sismo de 1755, fizera-se sentir fortemente no nfcleo
urbano26'.

A fortaleza, a igreja e as cinco casas existentes para aldm dos edificios da CAmara e da
par6quia26a haviam sofrido os efeitos de destruigao provocados pelo megasismo.
E se a Igreja e o edificio da Miseric6rdia constituem objecio de especial ateng6o, sendo
rapidamente reconstruidos, os antigos Pagos do concelho, ainda se encontravarn em ruinas em
l g40 265.

A (re)construgao da fortaleza terminada em I 794 266p6e em destaque a adaptagao do antigo
forte quinhentista d utilizagio de modemos m6todos de combate com base em novas peqas de
artilharia, o que pressup6e uma aposta na continuag6o de Cacela como ponto importante na
defesa da orla costeira.
A reedificagdo da antiga Vila, parece ter-se baseado nas directrizes que o poder central detinha
para o fufuro de Cacela.

t".oI'J', 
Regrsto-s Paroquiais-Distrito de Faro, Concelho de v.R.Sto Ant6nio, Cacela-Baptismos Livros nos I

e 6, Obitos-Livros nos 2 e 3, 1570 a l7g5
2i' CAVACO, Hugo, ob.cit., p.43
:uo RoMERo MAGALHAES, Joaquim, o Algarve Econ6mico (r600-1173), p.256:6r A.N.T.T., Desembargo do paqo (Arent..loi"Algu.r.), Mago 539, n" 93,Lisboa, r'r77

^.^CAVACO, 
Hugo, Cacela no sdculo XVIi, edigao da C.M.V.R.S.A., 1990, pp.65 -67:62 Id., Ib., p. 66

:6'PEREIRA DE SOUSA, Francisco L.,
e publicagdes, Distrito de Faro, edigdo
l9 i 9,p.82
2u 1d.,1b., p.g2
:65 SILVA LOPES, Jo6o Batista, Corografia ou Mem,ria Econ6mica, Estatistica e Topogrdfica do Reino doAlgarve, Edig6o da Academia Real de Ciencias, Lisboa, I g4 l, p.3 g7

.,. 
PINHO LEAL; Augusto Soares d'Azevedo Barbosa, ob.cit.,vor.il,p.2426u CALIXTO, Carlos Pereira, As velhas fortificagaes do litoral algarvio-o forte de Cacela, in Jornal <o Diu de24 de Fevereiro de 1995
Grande Enciclopedia Luso-Brasileira, vol.V, p.33g
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Assim, as filng6es de centro
terminavam com a integragio do
Santo Ant6nio.

politico-administrativo que desde 1283 desmpenhava,
seu Territ6rio no recdm-criado concelho de Vila Real de

Raz6o pela qual, os edificios das extintas CAmara e Cadeia267 continuavam em ruinas, em
meados do sdculo XiX.
Por outro lado, a antiga vila continuaria
de acordo com a urg6ncia e o empenho
forlaleza e da igreja.

a desempenhar fung6es de centro militar e religioso,
com que se realizaram as obras de reconstrugdo da

No riltimo quartel do sdculo XiX a outrora famosa Vila de Cacela estava reduzida a um
ntmero limitadissimo de habitag6es, segundo Est6cio da veiga268.
o tenit6rio' de Cacela continuou, ao longo do sdculo XIX, o seu "fen5meno de ruralizagdo,,
com a diipersdo da popuiagdo pero espago agricor*6e ".ub*l; ;;; criar nfcreos
populacionais modernos, entre os quais, um novo centro administrativo, junto d antiga ENl25,
a dois quil6metros da antiga Vila de Cacela e que tomou o nome de Vila Nova de Cacela -
sede de freguesia desde 1926210.

4.4. No s6culo XX

A antiga Vila de Caceia passa, a partir de entdo, a chamar-se impropriamente <Cacela Velha>
e/ou <Sitio da Igrejo, designagdes pelas quais e hoje, erradamente, conhecida e cuja
correcAdc urge efectuar.
Embora esvasiada do poder politico - administrativo que detivera ate 1775 como sede de
concelho e a partir de ent6o e ale 1926 como sede de freguesia, a antiga Vila de Cacela, uma
das sete vilas do Algarve cujo castelo figura no Escudo Nacional2'', in]cia no seculo XX, sob
as impr6prias designagdes referidas, um novo ciclo na sua evolug6o socio-econ6mica e
urbanistica, marcado por duas etapas ou fases fundamentais: a primeira metade do s6culo XX
e periodo p6s 25 de Abril de 1974 atd d actualidade.
Mantendo as fung6es militar e religiosa que desde sempre tivera, e na primeira metade deste
sdculo que a povoagdo conhece o maior impulso no seu desenvolvimento social e econ6mico,
acompanhado pelo crescimento urbano que acabar6 por ditar os limites do actual nircleo
hist6rico.
De facto, a melhoria das condiq6es de navegabilidade com a exist€ncia de uma barra em
frente d povoag6o"'po, onde se fazia o acesso ao porto de Tavira, a construgdo de uma fiibrica
de tijolos2T3 no actuai Sitio da F6brica, 200 metros a poente de Cacela, associado d
modernizagdo e aumento da produgdo agricola, criaram condigdes ao desenvolvimento do
comercio maritimo, atraves do aumento das exportagoes e da actividade pesqueird,'0, o que ir6
provocar um claro crescimento urbano e demogr6fico da antiga viia.

26'PINHO LEAL, Augusto Soares d'Azevedo, ob.cit.,vol.II, p.24

^.^ 
cAVACo, Hugo, Cacela no securo XVII (Dez anos de Governo Autdrquico), p.9, fig.3

'Ut ESTACIO DA VEIGA, Sebasriao Filipe, o6.crr., vol.U, p.3g7
26e SILVA LOPES, JoEo Batista, ob.cit.,p.3gg
270 Decreto nol 2:978- losemestre, I 927
27r Decreto n'12.918,4 de Janeiro de l92i
27, CAVACO, Carminda, o b. c it., )"v o1.,p.2542" ld.,lb., p.336
2" CAVACO, Carminda, ob.cit.,l ovol.,p. 177
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Sintomiitico do codunto de aiterag6es verificadas nas estruturas s6cio-econ6mica edemogriifica de Cacela, no inicio deste s6culo, parecem ser as conclusdes que se tiram quandose comparam as ocupag6es da populagdo da freguesia2Ts em tg6o, 1930 e 1952respectivamente, atravds dos casam.rtoi . baptizados eniao realizados.

Ocupagdes p.ofli
celebrados em 1860 e_!gy gtrlg1s baptizadas em 1930 e 1952

Lavrador Trabalhadoi c/oficio Maritimo P.S.P.;G.F.;G.N.R. Comerciante outras
I 860 46 noivos 20 r9 2 5

50 padrinhos 4t 3 4 2
r 860 96 hgmens 6r 22 6 7

t 930 120 pais ol II 32 5 2 2
t952 I 04 pais 7 45 t2 34 4 2

A leitura do quadro permite concluir que, d redugdo do nrimero de lavradores, correspondeu
um aumento significativo do ntmero de maritimos e assiste-se ao aparecimento de duas novasprofiss6es: a de comerciante e a de agente da policia (psp) ou da guarda (GNR;GF), estariltima directamente relacionada com a implantaido do quartel da Guarda Fiscal na fortaleza
de Cacela.
Embora os dados digam respeito ao total da freguesia, os resultados da sua leitura podem seraplicados ao universo do nricleo urbano da aniiga vila de Cacela, onde a populagio entdo
residente, pertencia essencialmente a familias de plscadores e de soldados da Guarda Fiscal276.A abertura de um estabelecimento comercial: mercearia e taberna e de um posto de ensino
b6sico revelam a prosperidade econ6mica da povoagdo e a existencia de um grupo et6riojovem resultado de um determinado dinamismo social.
A mudanga de ocupagdo profissional verificada, com uma transigao da agricultura para a
pesca, parece p6r em destque pela primeiravez, a supremacia da aciividade f,esqueira sobre aactividade agricoia, em Cacela.
A esta tendcncia ndo serii estranho o facto de ter havido uma melhoria substancial nascondiqdes naturais para o exercicio dessa actividade e do seu desenvolvimento enquanto
actividade econ6mica, na altura possivelmente ligada aos cxitos da armag6o do atum daAbobora (1,5 quil6metros a oeste de Cacela) e da industria conserveira em vila Real deSfAnt6nio, um dos principais centros do pafs.
Tambdm o aumento da produgdo agricola, principalmente de frutos secos, como o figo e aamdndoa e posteriormente a alfarroba, associado ao desenvolvimento do comdrcio maritimo,
ter6 sido outro contributo importante para a densificagdo do povoamento.
A implementaqdo de um Servigo de Farois a fim de assinalar a entrada da barrra e o canal,
assim como de um salva-vidas, como vista ir protecado dos barcos de pesca e da frota queentrava na ria para caffegar os liutos secos e os tijolos que se exportavam para Gibraltairr,
p6em em eviddncia o desenvoivimento portuario de cacela, na dpoca.
Reflexo da conjugag6o das potencialidades naturais do territofio e do dinamismo s6cio-
econ6mico do meio2'S o fabrico de tijolos e a sua exportagdo juntamente com a de produtos

2'5 ld.lb., p.117
21-6 Id..lb., ob.cit.,lo vol., p.170-fig.62; 2o vol., p.413
"' ld.l b., o b. c it.,2"v o1.,p.336
2'8 ld.lb., ob.cit., 2. vol., p.336
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agricolas, atiavds de um comdrcio maritimo com alguma importancia, rapidamente entra em
colapso.

Fruto das limitagoes portu6rias impostas pela evolugdo natural da restinga arenosa com a
migragdo da barra para levante, o assorearnento do canal de acesso ao cais e a aberrura de uma
barra artificial em frente ir foz do Rio Gildo "'po, onde passou a fazer-se o acesso ao porto de
Tavira, a actividade maritima (comdrcio e pesca) depresia altera o quadro socio-econ6mico de
Cacela.
Condicionada pelo crescimento da ilha-barreira, transformada em peninsula, e pela
mobilidade da barra que, ao dificuitar a navegagdo na ria, afastou a frota de cabotagem, os
barcos de pesca de tamanho medio e o comdrcio, a evolugao socio-econ6mica de Cacela
caracletiza-se a partir da ddcada de quarenta por uma transformagdo das suas estruturas.
Assim e enquanto se assiste ao desaparecimento do comdrcio maritimo, as frotas reduzem-se a
botes que tanto servem a pesca artesanai junto ir costa e na ria, como a criagdo e apanha de
bivalves (ameijoas, berbigdo e ostras); ao mesmo tempo que se verifica uma deslocag6o da
actividade pesqueira para Vila Real de Santo Antonio onde a pesca da sardinha em traineiras
ir6 ocupar durante as decadas de 50 e 60 a maioria dos pescadores de cacela.
As artes tradicionais pescavam mal e continuavam a ser consideradas como meios de
sobrevivencia, miser6veis, dos maritimos mais desfavorecidos28o o que, a par da crise da pesca
da sardinha, que se acentua a partir da ddcada de 60, ira proporcionar, com a partida da
popuiagSo jovem, o desenvolvimento de estruturas et6rias envelhecidas.
Ser6 uma populagdo cada vez em menor nirmero, com uma diminuigdo considerd.vel da
dimensdo mddia das familias, profissionalmente demasiado conformista e apresentando um
envelhecimento r6pido, a que Cacela apresenta, quando em Portugal se conquiita a liberdade.A consolidaqao do regime democr6tico e de politicas de aproximagdo d Europa,
proporcionaram a entrada de capitais estrangeiros no pais, o que em Cacela se manifestou com
a aquisigSo de im6veis, entretando herdados po. ,*u geragdo migrada e que face ao poder de
compra de alema'es, suigos e outros, rapidamente vende o ':patrim6nio" que tinha passado dos
seus av6s para os seus pais e destes para eles.
De facto d a evolugdo de trds geragdes das mesmas familias que acabari por marcar em terrnos
urbanos e socias, durante o s6culo XX, o actual ntcleo urbano do seguinte modo2s,:

Anos no fogos habitados nohabitantes
1911 100
t928 26 109
1940 24 85
I 960 .AL+ 72
1975 20 63
I 990 17 53

2" wEtNHoLTZ, Manuel de Bivar, Contribuiqdo para o Estudo da Evoluqdo das Flechas de Areia na Costa
S^otcwento do Algarve, Direcgio_Geral de portos, Lisboa, 197g,p.23tto CAVACO, Carmind4 ob.cit.,2. vol., p.466
18' Id.,l b., ob. cir., I "vol.,p. 17 0.fig.62

Registos civis entre l9l5 e 1965 in Conservat6ria do Registo civil de v.R.Sto.Antonio
De fonte directa a partir de conversas com os habitantes mais idosos da povoagdo
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Com a mort6 e envelhecimento das primeiras geragdes e a migragio, em procura de melhorescondigoes de vida(?), por parte aa riltima glrugao, que acabou por vender e/ou alugar o"patrim6nio" herdado, caceia assiste a uma diminuigdo da sua,.populagio aut6ctone,, e d suasubstituigdo por uma populagao ndo residente (na sua maioria estrangeira) que aqui adquiresegunda habitagdo.
De facto' o desenvolvimento do turismo, irii influenciar, decisivamente, a realidade s6cio-econ6mica local.
A povoagdo' com metade dos edificios vendidos e alugados para ferias e com dois resturantesespecializados em peixe e mariscos, toma-se, paulatinamente, numa "aldeia turistica,,...antiga.

4'5' Analisp socio - econ6mica do nricleo hist6rico e d.a zonaespecial de proteca6o em

:;:::i:::::XlJ::,:" 
inqudrito, segundo ncha em anexo, a um levantamento das popurasoes

o universo em anillise corresponde ao n[rmero total de fogos existentes na 6rea deintervengdo: 36 fogos no nricleo hi.t6.i.o de cacela e 7 fogos na zonaespecial de protecado; eao nirmero total de residentes permanentes: 42 no nircleo hlst6rico e 5 na zona de protecado.Realizado porta a porta, o inqudrito pretende caracterizar a actual realidade s6cio-econ6micana iirea objecto de estudo, com vista ao diagn6stico dos principais problemas, car6ncias easpirag6es das populag6es.
A recolha de dados gerais com o fim de caracterizar a situagao socio-economica da povoag6oe a recolha de dados particulares tendo como finalidade a elaboragdo de uma ficha cadastralpara cada fogo de modo a identificar proprietiirios, inquilinos e estimar a apet€ncia e ointeresse das popula:o-tt 

lu conservagdo, recuperagao e valorizagdo dos imoveis, permiteainda avaliar as condigdes de vida existentes.
Tendo como base fundamental os guides utilizados na eiaboragdo dos planos de Salvaguarda evalorizagao do Centros Hist6ricos de Mdrtola e Tavira2s2, com ". ;;,d;; adaptag6es drealidade de cacela que apresenta um reduzido nrimero de fogos e de habitantes e cujo

ilH::,il:1,:rffJ::, 
permitiu a colocasao de questoes especificas, chegou_se dr seguinte

4'5 '1' Estatuto e ocupagdo dos fogos no nircleo hist6rico de cacela - (nhc) e Da zo*aespecialde protecgdo - (zep)

,r.l?lll|}l^;:::,:,'r;:;rPtano de satvaguarcta e ltatorizaqdo do Centro Hist6rico de Mdrtota,Gabinete
DUARTE' carlos; LAMAS, Jose, Plano de ReabilitaEdo e salvaguarda do Centro Histirico de Tavira,Direcado Gerar do Equipamento Regional e Urbano, Lisboa. l9g9

o c upado s permanentemente
ocupados sazonalmente
ndo ocupados
total

nhC

20
t2
.l+

36

nhC

55,6Yo

))))70
ll,lYo
100%

zep

85,7Yo

74,3yo

100%
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4.5.2. Finalidide e tipo de utilizagdo dos fogos do nhC

1u habitagdo
2o habitagdo

1u hab*comdrcio
com6rcio
servigos
outra
total

l9 (3 devotutos)

T2

I
2

1

I
36

52,\yo
33,30A

2,80A
5,50

2,80h
2,8yo
l00Yo

l6,7yo
83,3yo

toiv"

1'Habitaqeo +
Com6rcio: 2,8%

A fungdo que predomina no nircleo hist6rico d a habitagdo com 86%, integrando primeira e
segunda habitagdo, mas excluindo a funqdo mista de primeira habitagdo e comdrcio.
Segue-se a fungao comercial: um restaurante e uma pastelaria ocupando a 6rea total dos
respectivos fogos, dividindo a fungdo comercial - p"qrr"nu marisqueira - com a habitag6o a
5'rea de um fogo, como j6 se referiu, numa situagdo misia de com6rcio e habitag6o.
Com igual percentagem de finalidade de utilizagdo, h6 a destacar um fogo, destinado ao
servigo prestado pela AssociagSo de Defesa do Patrim6nio Natural e Cultural de Cacela e
outro fogo, utilizado como armazd,m.

Tipo de Utilizagdo

Ced id a

3%

A lu gada
31%

P16pria
67%

pr6pria
alugada
cedida
total

nhC
66,60

30,60A

2,80A
t00%

zep
r00%

toiv,
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No nricleo hist6rico predominam os fogos pr6prios, cerca de 67oh, havendo um fnico caso de
cedoncia que diz respeito ao fogo onde est6 instalada a sede da Associagao de Defesa do
Patrim6nio, cedido pela Junta de Freguesia de vila Nova de cacela.
Dos onze fogos para aluguer, apenas quatro correspondem a residencia permanente. Dos
restantes sete fogos, tr€s encontram-se devolutos e os outros quatro fogos s6o alugados,
sazonalmente, a turistas.
Dos sete fogos existentes na zona especial de protecgdo, apenas um fogo 6 habitado
permanentemente e pelo proprietiirio.

4.5.3. Ramos de actividades e nrimero de trabalhadores

As estrutur'as .o.erciais existentes: restaurante, casa de pasto/marisqueira e pastelaria,
constituem pequenas empresas familiares onde trabal.ham as respectivas familias.
Apenas o restaurante emprega, sazonalmente, tr€s ou quatro individuos como empregados de
mesa e ajudantes de cozinha.
S5o familias que vivem essencialmente no local, excepto a proprietriria da pastelaria que
reside a cerca de l5 quilometros.
A rinica estrutura de servigo existente, exceptuando o quartel da Brigada Fiscal da Guarda
Nacional Republicana que opera na fortaleza, a igreja e o cemiterio, d a Associag6o de Defesa
do Patrim6nio, mas que nio emprega qualquer p.rrou.

4.5.4.Anrilise demogrdfica e socio-economica

Residem no nricleo hist6rico 42 habitantes e na zona de protecaio sdo 5 os residentes.
Relativamente ir populaqdo que aqui possui segunda habitagao, contabilizam-se 25 individuos
no nfcleo hist6rico e 9 na zona de protecaao, que perrnanecem pelo menos duas semanas
durante o aro, principalmente no ver6o.
Daqui se pode concluir que a populagdo residente em Cacela, estimada em 42 habitantes, sofre
um acrdscimo consider6vel no Verdo, fundamentalmente em Agosto, quando a populagao
pode chegar a ultrapassar os 70 individuos.

Composigdo da populagdo residente, por sexo

sexo ratro
masculino
feminino
total

nhC
Z)
19

42

zep

J

2

5

nhC
54,8yo

45,20h

t00%

zep

60%
40%

1000A
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Relativamente d populagdo residente, nota-se um relativo desequilibrio em fungdo
masculino (54,8Yo), tendo a ver, essencialmente, com os descendentes menores denuna relagdo de quatro rapazes para uma rapariga.

Populagdo por sexos e classes etarias

masculino feminino total %
0-9

10-t4
l5- 19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
6s-69
70-74
7 5-79
+80

4,8

J,l
7,1

4,8

4,8
4,8
I1,9
7,7

4,8

4,8

4,8

I 1,9

I l,g
9.4

00
11
30
2t
2O
0O
20
l1
14
30
l1
l1
lt
').L)

14
)->.L

0

2

J

3

2

0

2

2

5

J

2

2

2

5

5

4

Pir6mide et6ria da populagdo residente no nfcreo hist6rico

So<orrasailim

do sexo

19 anos,

So<ofqrinirn

7579,

ru74
65€9

6064

s559

5G54

45€
40 41

3639

3G34

bn
&24
1519

1AU
G9
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Estrutura etAia

classes etiirias
0-9

l0- l9
20-64

+65

no habitantes

0

5

2l
16

%

1 1,9

50
3 8,1

como se pode verificar, a populagSo encontra-se muito envelhecida, devido ao peso excessivodo conjunto de classes eterias correspondentes ir idade de reforma, ou seja, superiores a 65anos' que representam no seu total cerca de 38% do total da populagdo, da qual33o/otem maisde 70 anos.

Embora a populagdo seja, maioritariamente masculina, cerca de 55o/o,d o sexo feminino que,com um maior peso nas classes etiirias superiores, contribui para o envelhecimento dapopulagdo, justifi cada por apresentar, normalmente, maior longevidade.o facto de a populagao de cacela corresponder, fundamentalemnte, como jii se referiu, devoluqdo de trcs ou quatro geragdes das mesmas familias, 6 sintom:itico na leitura que seextrai da sua composigdo e estrutura etaria.
As quatro classes etdrias que se apresentam sao na sua maioria constituidas por av6s, pais efilhos das mesmas familias, com especial referdncia para tr€s familia, .onitituidas por 25individuos que representam 60% da populagdo total.
Hii' ainda a salientar, o facto da existencia de algumas classes sem representagdo, sobretudoatd aos 9 anos de idade e entre os 30 e 34 anos, que poder6 ser conside rada aconsequencia
l6gica do exposto anteriormente.
o agregado familiar que vive na zona de protecaSo 6 constituida por um casal jovem integradono sector tercidrio, com tr€s filhos com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos deidade.

Grau de instrugdo

Quanto ao grau de instrugdo, conclui-se que 26,2yo da populagdo 6 analfabeta e igualpercentagem da populagdo apenas sabe ler e escrever, com maiores ou menores dificuldades, oque perfaz um total de cerca de 52yo de residentes que ndo tem a 4o classe.o analfabetismo tem a mesma taxa de incid€ncia nos dois sexos, sobretudo nas idadessuperiores aos 60 anos, sendo reflexo de um passado recente, em que principalmente naprovincia' n6o se dava prioridade ir formagSo escolar, apesar de em Cacela ter existido umposto escolar durante o primeiro quartel deste sdculo, t q.r" poderia ter possibilitado umacesso mais facil d educagdo.

analfabeto
sabe ier e escrever
tem a 4u classe
escolaridade obrigat6ria
atd ao 12o ano
curso mddio
curso superior
total

masculino
5

4

9

2

1

0

2

26

feminino
6

7'
4

2

0

0

0

20

total
11

11

13

4

I

0

2

46

%
26,2
26,2
31

9,4
2,4

4,9

100
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a n alfabeto
24%

curso superior
7%

12o ano

escolaridade
ob rigat6rla

9%

sabe ler e escrever
24%

Profiss6es

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1-
1

J-

4-

6-
7-
8-

9-
10-

11
1')tL-

pescadores

comerciantes e empregados de comdrcio
mecAnico
trabalhadores da construgdo civil
empregados de servigos
forga paramilitar (agente da BF-GNR)
medico
arquitecto paisagista
desempregados
estudantes(< 19 anos)
domesticas I
reformados/pensionistas J grupos residuais
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Distribuigdo da populagdo por classes etiirias e grupos s6cio-profissionais

Populagdo activa e grupos s6cio profissionais

A populagdo considerada como activa, incluindo o desempregado, de longa duragdo, est6
quantificada em l6 individuos, correspondendo a apenas 3go/o dapopulagdo.

Estatuto da populaqdo

Pescad. Comer. T.ind. C.ciu

(1) ?) (:) (4) (s) (6) (7,8) (e) (10) (11) (12)
0-9
10-14
l5-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
5 5-59

60-64
>65

;

I
2 1t-

2

1

1

1

i

1

a
J

;
2

t6

Total

0

2

J

J

2

0

2

2

5

2

2

J

t6
Total 3512 42

Estudantes menores de

Populag6o activa
Grupos residuais

l9 anos J

t6
23

7,2yo

38%
54,8yo

consideram-se parte integrante dos grupos sdcio-profissionais
reformados e pensionistas que perfazem mais de metade da
demonstra a sua baixa taxa de actividade.

residuais, as domdsticas e os
popuiag6.o residente, o que

popula96o activa
40%

grupos residuais
53%
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DistribuigSo da populagdo por sectores de actividade

PrimS.rio

Secundario
Terci6rio
Total

3

3

10

16

18,8 %

18,8 0

62,4 0

100 %

O emprego 6 maioritariamente terciiirio, mais de 60Yo, e depende directamente da exist6ncia
de similares de hotelaria (restaurante e casa de pasto/marisqueira) explorados por duas das
familias mais numerosas da povoagdo, empregando alguns dos seus membros.
A andlise do quadro e sua confrontagdo com os viirios tipos de profissOes, permite concluir
que dentro do sector tercidrio d o ramo do comdrcio (donos dos restaurantes e seus familiares
empregados) que fornece, como se referiu, os quantitativos mais importantes.
O peso do emprego na restauragdo, baseia-se no desenvolvimento do rurismo e na forte
procura de uma gastronomia que tem no peixe fresco e nos mariscos da ria, a sua principal
atracaao.

Se o quanel da Brigada Fiscal da GNR na fortaleza, justifica a resid6ncia do agente daquela
corporagSo militar, a forte ligagdo com o local e a sua riqueza paisagistica e cultural ser6 a
respons6vel pela opgSo em viver em Cacela, por parte do arquitecto e do m6dico.
Ao sector primario, correspondem os pescadores cujo nfmero tem vindo a diminuir d medida
que vio envelhecendo.
Os tr6s pescadores ainda existentes, desenvolvem uma pesca artesanal em pequenos botes, no
interior da ria e junto d costa, quando a ondulagdo permite.
Esta actividade profissional, outrora a grande empregadora da populag6o, poder6 a
curto/medio prazo extinguir-se como primeira actividade, apesar dos reformados continuarem
a praticar a pesca como complemento do orgamento familiar, dadas as parcas reformas.
No sector secunddrio, o emprego corresponde a dois casos de operS.rios da construgdo civil
(dois jovens que cumpriram recentemente o servigo militar obrigat6rio), e a um mecdnico.
O desempregado, com cinquenta anos e sem formagdo, s6 esporadicamente se encontra
ocupado.
Por sua vez, os estudantes, um no primeiro ciclo, um no segundo ciclo e outro a frequentar o
1o ano de um curso universit6rio, todos com menos de 19 anos, continuario os seus estudos
por mais algum tempo, segundo informagdo das respectivas familias.
Nos chamados "grupos residuais" encontram-se incluidas as cinco domesticas,
correspondendo duas delas a situag6es de desemprego ou de trabalho precdrio n6o declarado e
a dezoito reformados e pensionistas, na sua grande maioria idosos, com mais de 70 anos, que
constifuem cerca de 40oh do totai dos habitantes do nircleo historico de Caceia.
H6 uma sobrevalorizagdo nas domdsticas, pela sazonabilidade e pracaridade do emprego e nos
reformados, por manifesto envelhecimento da populagdo, embora continuem a manter-se
ocupados numa pesca e/ou numa agricultura de auto-subsistOncia.

Mobilidade socio-profi ssional

Ao procurar-se identificar as principais alterndncias dos distintos grupos s6cio-profissionais,
verificou-se que foram essencialmente os reformados e pensionistas que aumentaram o seu
ntmero, de forma bastante acentuada, d custa de outros grupos, sobretudo pescadores e
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dom6sticas, por terem transitado para regimes de reforma ou pensdo social por motivos de

idade.

H6 tamb6m que realgar a fixagdo na vila de ex-estudantes ou jovens sem profissdo definida,

como 6 o caso evidente dos filhos dos proprietarios dos restaurantes, embora tambdm se

tivesse verificado a saida de outros que, apesar de passarem a viver noutro local, continuam a

trabalhar na povoagdo.
por sua yez ,.as domdsticas, por dificuldades na manutengdo do anterior "emprego", pelas

raz6es j6 apontadas, viram o seu ntmero aumentar.

Habitantes 
1or 

foSo

Dos 20 fogos destinados a primeira habitagdo, incluindo o fogo com ocupaqdo mista (lu

habitagio e com6rcio),tr€s encontram-se devolutos, o que significa que foram contabilizados

l7 fogos ocupados. Destes, h6 quatro que, repartidos por dois edificios, sdo habitados por

duas iamilias de dois e quatro elementos. Relativamente aos restantes, verifica-se uma relaqdo

de familia por fogo.

Os fogos com dois e tr0s habitantes constituem, sem quantificar a excepg6o anteriormente

apontada, 58,8% do total. Ou seja, a maioria dos fogos sdo ocupados por familias com dois e

ti€s membros a que correspondem respectivamente casais (4 casos) ou mde e filho (dois

casos) e casal com filho (4 casos).

A familia mais numerosa tem seis elementos e apenas existe uma pessoa, idosa, a viver s6.

Por fim, a m6dia de individuos por fogo habitado e de 2,47 '

No de fogos

5

4

3

2

1

0

habitantes/fogo

Nao est6o representados os casos excepciOnais das duas familias

acima referidas que,com dois e qualro elementos, habitam quatro

fogos, em dois edificios.

Situagdo econ6mica dos residentes

Esta 6 uma quesfio de extrema import6.ncia pois permite avaliar a capacidade financeira dos

pr6prios residentes em suportarem e efectuarem obras de conservagdo e valorizaqio nos

im6veis.
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Se os valores das reformas e pensoes sociais e dos rendimentos de quem trabalha por contra

de outr6m s6o exactos, os valores .o.t'.rpooa.ntes ao exercicio da actividade de comerciante e

de pescador, pol n6o corresponderem a ordenados fixos e constantes' s6o valores estimados

p"fo, prOprios podendo considerarem-se muito pr6ximo do real'

Foru.n, assim, recolhidos os seguintes elementos:

rendimento mddio da populagdo activa:

99.500s

rendimento m6dio dos reformados e pensionistas:

m6dia do rendimento per capita por agregado:

rendimento Per caPita:

46.500s

26.600s
43.000$a

a

a

No de pessoas

classes de rendimentos em contos

Rendimento mddio por pessoa activa

No de pessoas

Rendimento m6dio dos reformados e pensionistas

8.

7

5
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2

1
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classes de rendimentos em contos

No rendimento m6dio da populagdo activa, foram contabilizados 16 tuto-t:^llttsentando-se

um resultado m6dio de 99.500$, incluindo -se 37,50h dos rendimentos mensais na classe dos

61.000s aos g0.000$, contribuindo para isso, os pescadores e os operarios da construgdo civil'

Se 20% da populagdo ganha mais de 150.000$ mensais, caso dos comerciantes e dos tecnicos'

25Yo temordenados inferiores a 60'000$'

o rendimento m6dio da populagao activa, cerca de 100'000$, deve-se ao facto de' por um

lado, praticamente 1/5 doi seus efectivos ter um rendimento proximo o:-t^llt]lor a 200'0005

e, por outro lado, a contabilizaglo de um desempregado, portanto com vencimento nulo.

No rendimento mddio dos reformados e pensionisLs, fo11m quantificados 18 casos' com um

rendimento m6dio de 26'800$, ut'intaido-se que aa% dai reformas apresentam valores

inferiores a 20.000$, respeitantes a pens6es e reformas da Seguranqa Social e da caixa

Nacional de Pens6es, incluindo-se nesta classe de rendimento os c6njuges' em ntmero de

quatro, que recebem, unicamente, entre tr€s e cinco mil escudos mensais'

As baixas reformas e pens6es testemunham a ineficaz protecado sociai dada 2rs actividades do

sector prim6rio, pois os reformados .l.nrionittas de Cacela correspondem' basicamente' a

ex-pescadores, domesticas e trabalhadores mrals'

No rendimerfio per capita contabilizaram-se para os 15

constituem, alcangando-r. ,* vaior de 2'069'0005' dando

agregados as 42 Pessoas que os

.,m valor m6dio de 49'262$ Por

H:ilJ:r,imado do rendime nto per capitapara portugal, com base no P'N'B' para 199( ?) e

superior a------,estando Cacela numa situaglo bem pior'.

A situaglo econ6mica dos resident.r d.;;; rrnu !r*de heterogeneiuil::,-T:t"tindo-se por

um lado, a baixos vaiores nos rendimentos das pessoas mais idosas por motivos de reforma e'

por outro lado, a vaiores bastante mais eievados, correspondentes essencialmente ds familias

proprietarias dos estabeleciementos comerciais'

Embora estas constituam as familias com maior nfmero de elementos' a Sua situaqdo de

desafogo econ6mico contlasta .o* o de algumas familias de reformados ou ndo que'

confrontados com rendimentos inferiores i m6dia, passam algumas dificuldades'

4.5.5 Caractertzagdo dos trabalhadores no nucleo hist6rico
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Trabalham em Cacela 17 individuos, todos do sexo masculino' excepto a propriet6ria da

fi:'ilffillHT3i::"1l:*: JTfHilha F iscar il "J1* il::*i,H oemPre 

Bado do

restaurente, o padre que diariamente lelebql 
na iere-:1:^:o':oo u: t:l']:lliaroquial'

De todos eles s6 um agente da G.N.R reside na pOvoagao. os restantes vivem noutros locais

da freguesia ou do to"Itmo e' inclusiv6' nos concelhos limitrofes'

cacela continua, desde pelo menos or.,t*po' da Reconquista' a manter as funqoes militar e

religiosa. e rortur.ru-e'a igreja continuam a perpetuar * n'*qo"t hist6ricas associadas ir

reconquista e ir nacionalidade' ., -:_ -^r:-:^o^c ^r .ssas e firnerais,

AvigilAnciuda.o,tueacelebragdoderituaisreligiososcomocasamentos,mt

f *[* :,::T,?.::::[flXffi :*1g1l,pon,a,"s pera grande anu.ncia de pirbrico d

t"niT: esta exerca innu€ncia sobre uma v""" *:i::::*::'::Ttr:J"e proporciona

n6o ajuda a fixagdo da populagao, p"iu rorte competitividade que o turismo proporclona'

preferindo os proprietarios dos fogos i.ro*pua"s o aluguer sazonal ou a venda a quem tem

maior Poder aqulsltlvo'

4.5.6.Cuactenzacdodosproprietariosdosfogosedosutentesn6oproprietd'rios

os 36 fogos existentes t€m 25 proprietario,: ,:do|, particulares individuais ou grupos de

herdeiros, excepto dois que ,ao p,op"i"aude de instituig.es/entidades' neste caso a paroquia

com dois fogos t u i*tu it F"gut't llvil^ Nolu d:^:*ela' com um fogo'

Dos propriet5.rios particulares, d:i: t6m tr6s fogos " '."i'-tc"' 
dois fogos; destes proprietarios'

,r.n e .on*ituido por um grupo de herdeiros'

Particulares individuais

ComPosigdo Por sexo e idade

Consideraram-se2lpropriet6riosparticuiaresindividuais,dosquais
masculino . u out,u *"tua" do sexo feminino' com uma idade m6dia

primeiros e de 55 anos para os segundos'

Apesar de 45o/oOo,^p'Jftltt6rios ter idades que variam3ntre os 65 e os

forma como encaru"i u ton"rvaglo e beneficiag,o dos fogos'

Origem geogr6fica

Dos 21 proprietarios individuais mais de metade s6o naturais de Cacela ou 16 vivem h6 mais

de30anose25o/os6oconsideradosturistas,nacionaiseestrangeiros.
Sem se incluirem nas categorias referidas, destac.am-" o t*o-do m6dico que' sendo de Lisboa

e habitando em v.R.Sto Ant6nio h6 mais de i0 *o', ui* agora em cacela e o caso da

propriet6ria da pastelaria, que pertence ao concelho de Tavira

50% sdo do sexo

de 65 anos Para os

84 anos, n6o Pesa na
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Local de resid6ncia

A residir na povoagdo encontram-se 50% dos proprietarios, vivendo 150lo

e llYoem paises europeus, como a Alemanha e a Suiga'

Oorf f proprietarios iesidentes em Cacela, 5 possuem 11 fogos (31%

fogos),l.rpuao, por eles, pelos seus familiares e pelos seus "neg6cios"'

na regido de Lisboa

do nirmero total de

Caractenzaqdo do s utentes ndo -propriet6rios

Tem-se, po( um lado, a Associagao de Defesa, Recuperaqao, Investigagdo e Promogao do

Patrimonio Natural e Cultural de Cacela que, fundada em Maio de 1990' ocupa desde 1993

um fogo cedido pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela; e' por outro lado' os

particulares individuais. Relativamente a estes, consideram-Se oS residentes que' n6o sendo

proprietarios, nao tem qualquer tipo de lago familiar com os proprietarios dos fogos'

Composigdo Por sexo e idade

Dos 10 residentes ndo-propriet6.rios, a viver em 4 fogos,5)oh sdo do sexo masculino e a outra

metade do sexo feminino, apresentando uma idade m6dia de 51 anos.

Origem geogr6fica

A semelhanga dos propriet6rios, os utentes/inquilinos sdo, maioritariamente' originarios de

Cacela ou c6 vivem h6 mais de 40 anos. Ap"nas a familia do soldado da GNR, constituida por

tr6s elementos, ndo 6 origin6ria do local, tendo vindo do concelho de Serpa' hii mais de 20

anos.

Inicio de utiiizagdo do fogo, contrato de arrendamento e rendas mensais'

Dos quatro casos de aluguer registados, o inicio de utilizaqdo dos respectivos fogos verificou-

se, predominantemente, he mais de 30 anos, com um irnico caso cujo inicio se deu h6 mais de

15 anos, ndo possuindo nenhum deles contrato de arrendamento.

As rendas mensais variam entre 4005 e os 1.2005, rondando na ordem dos 6505 a m6dia total'

4.5.1 . AsPectos gerais

F6rias dos residentes do nircleo hist6rico de Cacela

A realizagdo de f6rias por parte dos residentes, onde e por quanto tempo' s6o quest6es que

indicam e seu padrSo "S6cio econ6mico" e as suas potenciais capacidades financeiras'

A grande maioria da populagao, ..r.u d e 90oh, nao fazf6rias' Se cerca de 4Oo/o corresponde il

populagdo em idade de reforma e que, por motivos econ6micos e de "Saude" e por h6bitos
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culturais as nao pratica, a restante percentagem da populagdo respondeu tamb6m
negativamente por motivos que se prendem com a ocupagd.o profissional e com o facto de
Cacela dispdr de boas condig6es para fdrias, nomeadamente praia, ndo sentindo necessidade
de sair da povoagdo.
Foram apenas llo/o no total de 42 inquiridos os que disseram que faziam fdrias, com alguma
frequ6ncia e por um periodo de uma ou duas semanas, no pais e/ou no estrangeiro.

Outras quest6es colocadas aos residentes

Ao pretender-se saber se sempre teriam habitado em Cacela, como encaram o facto de aqui
habitar e que razdes os conduziriam a preferir a mudanga do local de resid€ncia, conclui-se
que cerca de 65Yo da populagS.o viveu sempre na povoagS.o e que 20o/o vle neia h6 mais de 20
anos.

Dos restantes 75o/o dos residentes h6 quem evoque como raz6es para viver em Cacela, as
relacionadas com o casamento, a profissSo e a qualidade de vida e beleza do local.
Sobre uma possivel mudanga de resid6ncia, cerca de 80% pretende pernanecer no local,
demonstrando que existem lagos estreitos com a"terra", argumentando a maioria que j6 os
seus antepassados aqui viviam e que este d um 6ptimo local para se viver, embora ndo o
considerem "perfeito".
Dos que se pretendem mudar, a escolha como local da nova resid6ncia recairia sobre as sedes
de freguesia e de concelho, Iocais com melhores perspectivas de vida, segundo eles.

Residentes ocasionais: populagdo flutuante que possui 2" habitagdo em Cacela

A importAncia de saber se os habitantes ocasionais denotavam interesse em residir
permanentemente em Cacela, o que os motivava e o periodo de tempo que ai passam enquanto
populagdo ocasional, permitiu algumas conclus6es. Dos 17 inquiridos, cerca de 41% s5o
estrangeiros e id6ntica percentagem 6 constituida por uma populagdo que habita a Grande
Lisboa.
Acerca da eventualidade de poder habitar permanentemente em Cacela, apenas os
estrangeiros, em nfimero de 5, demonstraram interesse, embora a m6dio/longo prazo, por
raz6es de ordem profissional e em condigoes semelhantes is existentes.
No que diz respeito ao tempo de perman6ncia na povoagdo, 8 permanecem geralmente 2
semanas, 4 passam em Cacela cerca de 1 mds e 5 habitam mais que I m6s por ano, chegando
3 deles a perrnanecer alguns meses.

4.5.8. Problemas e aspirag6es da populagio residente

Os actuais problemas de Cacela que mais afligem a populagdo s6o, por ordem decrescente da
sua import6ncia: a erosdo do corddo dunar e o assoreamento da ria, considerada grave por 13
habitantes, ou seja,31% dos residentes; o tr6fego autom6vel e o estacionamento dentro do
nircleo hist6rico, com l4%o da populagdo, seis individuos, preocupada com a sua resolugao; a
falta de transportes priblicos, que recebeu a reclamagdo de cinco pessoas, isto e, l2%o d,os
moradores; as continuas ampliagdes do cemit6rio que, para l2Yo da populagdo, det6m uma
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dimensSo exagerada relativamente ir povoagdo; a degradagao e aluimento da muralha 6
tambdm uma preocupagdo real para igual nirmero de habitantes; a inexist€ncia de uma
mercearia 6 considerado um problema para quatro moradores; o mau funcionamento da rede
de esgotos dom6sticos mereceu o reptdio de dois residentes e, com igual percentagem de
opini6o, a dificuldade de obter licenciamento para construir em Cacela . u porrir.l emissdo de
radioactividade por parte do radar instalado na fortaleza.
No que diz respeito drs aspiragdes e is perspectivas da populagdo residente, as propostas de
desenvolvimento passam, na sua maioria, por questOes directamente ligadas ao turismo como
gerador de riqueza e de emprego, nomeadamente com a criagSo de um nricleo museologico
relacionado com o patrim6nio arqueol6gico e natural da antiga Vila e da Ria Formosa.
Para a populagS.o mais idosa, a abertura de um estabelecimento comercial tipo mercearia,
dirigido para as suas necessidades b6sicas diilrias e a possibilidade de tomar um transporte
priblico, sio essenciais ao desenvolvimento do nircleo hist6rico.
O incremento do emprego e a promogdo turistica s6o encarados, para os mais velhos, como
vectores de desenvolvimento e como forma de Cacela ndo deixar de ter habitantes
permanentes.

Relativamente ao interesse dos residente em investir no pr6prio local, s6 os individuos ligados
aos estabelecimentos comerciais existentes mostram alguma intengdo, nomeadamente na
aquisigSo de fogos para posterior aluguer a turistas.

Bens que possuem os habitantes e onde os adquirem

De modo a possibilitar a avaliaqdo da capacidade econ6mica dos 15 agregados familiares
residentes em Cacela, registaram-se os bens que possuem.

autom6vel
barco
televisor
frigorifico
mdquina de lavar
telefone

Sim
6

8

t4
t4
t2
10

%
40

51 ?

93,3

93,3

80

66,7

Nlo
9

7

I
1

3

5

%
60

46,7
6,7
6,7
20

aa a
J J,J

Verifica-se que os electrodomdsticos e os televisores sdo bens generalizados. O rinico
agregado que ndo os possui alegaainexist0ncia de electricidade em casa.
Das seis familias que possuem autom6vel, tr6s delas det€m dois autom6veis, o que equivale a
dizer que existem nove autom6veis na povoagdo, pertencentes aos agregados mais jor.n. .
com maior poder econ6mico.
Dos doze barcos existentes, seis sdo propriedade de trds pescadores; os restantes, sdo barcos
tradicionais, a remos, utilizados na ria.
A aquisigdo de "bens" como produtos alimentares e electrodom6sticos, d satisfeita
maioritariamente em Vila Nova de Cacela, sendo o pdo, diariamente, e alguns artigos de
mercearia, semanalmente, comprados na pr6pria povoagdo, atravds de venda ambulante.
Apesar de algum vestudrio ser adquirido no mercado mensal que acontece na sede de
freguesia, a sua compra d feita, fundamentalmente, em Tavira e Vila Real StoAnt6nio.
E tamb6m nesta cidade e em Olhdo que d satisfeita a aquisigao de apetrechos de pesca.

99



Por seu lado, a aquisigdo de servigos como de farmdcia e mddico de clfnica geral, faz-se em
Vila Nova de Cacela, recorrendo a populaqdo a Faro e Lisboa para consult- url medico
especialista.

cabe aqui referir que determinados produtos alimentares, como o
neste caso agricolas, como batatas, feijdo e certos legumes, podem
na pr6pria povoagdo.

peixe e outros produtos,
ser comprados a vizinhos,

Recuperagio do ntcleo historico e da paisagem envolvente

Relativamente d's ac96es de conservagdo e recuperagio dos im6veis com apoio tdcnico-
financeiro a prestar por entidades ptblicas, 

"orno 
a CAmara Municipal de Vila Real

St'Ant6nio e o Instituto Portugu6s do Patrim6nio Arquitect6nico e Arqueoi6gico, a totalidade
dos propriet6rios mostrou-se bastante interessada.
Os poucos inquilinos existentes tambem despertam interesse em tal medida, uma vez que ndo
disp6em de meios pr6prios para o fazer e porque os proprietarios se negam a obras de
beneficiagdo, por as rendas serem bastante baixas.
Para isso, nio se importariam de provisoriamente transferirem o local de residencia, mas
nunca para muito longe de Cacela, essencialmente por razoes de ordem profissional.
Quanto d recuperagio, salvaguarda e valori zagdo do nricleo historico e da paisagem
envolvente, nomeadamente da fua Formosa, sio unAnimes quanto d sua importAncia, variando
as razdes quejustificam as necessdrias intervengOes.
Contudo, os principais motivos para a sua realizagdo t6m a ver, fundamentalmente, com a
possibilidade de se evitar a degradagdo do patrim6nio construido e natural, como as dunas, d o
que pensa cerca de 360/o da populagdo - 15 moradores; com o arranjo das habitag6es e a
melhoria das suas condig6es d o que considera 260/o da populagdo - ll moradores; com o
embelezamento da povoagdo e das suas envolventes, opinam 21% dos habitantes - 9
moradores, e com o desenvolvimento do turismo d o que pensa cerca de lTYo d,a populagao
residente, ou seja, 7 individuos.

Turismo

Sobre o turismo, a opinido geral da populagdo 6 positiva, considerando-o uma forma de
atracgdo de inciativas, geradora de emprego e riqueza.
As suas principais consequ6ncias sdo, para33%o da populagdo - 14 habitantes, o facto de ser
6ptimo para o comercio existente; fomenta emprego e o que consideram oito dos habitantes,
ou seja, 19 o/o da populagdo opinando a mesma percentagem que o turismo permite revitalizar
a povoagdo em termos sociais, embora sazonalmente; e pouco mais de 16% dapopuiag6o - 7
habitantes - refere que melhora as condig6es de vida dos residentes e cerca de l4yo - seis
moradores - mostram-se indiferentes; um habitante ndo soube responder.
Hd no entanto, algumas pessoas que consideram ndo existir a minima vantagem no
incremento do turismo, podendo mesmo ser incomodativo por motivos de um aumento do
barulho e diminuigdo da privacidade que tanto prezam, por a povoagdo ser muito pequena e
acolher muitos turistas na 6poca alta.
Embora a populagdo se mostre interessada no turismo cuitural e ambiental, considerando-o o
tipo de turismo mais adequado para Cacela, metade dos proprietiirios residentes n6o
aproveitaria a casa para turismo nem realizarraobras para adaptagio para o mesmo fim.
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Ao ser confrontada com outras questOes, como as relacionadas com a ampliagio do cemit6rio
e a impossibilidade do priblico visitar a fortaleza. a populagdo d unAnime em pronunciar-se
desfavoravelmente irs frequentes ampliag6es do cemit6rio e ao facto de a fortaleza se
encontrar permanentemente fechada ao priblico.

4.5.9. Conclus6es

No nircleo hist6rico de Cacela a habitagdo predomina sobre as restantes funqdes, em estatuto
de "casa pr6pria".
No entanto, apenas 17 dos 36 fogos existentes, ou seja, menos de metade do numero total de
fogos, constitui resid6ncia permanente.
Existem 12 fogos que s6o utilizados como casas de fdrias, ou pelos seus propriet6rios ou por
turistas, a quem s6o alugadas.
O comdrcio, representado por dois restaurantes e uma pastelaria, ocupa tr6s fogos, sendo um
deles partilhado com habitagdo.
Apenas um fogo tem por finalidade de utilizagio os servigos. E o edificio da sede da
Associagdo de Defesa do Patrim6nio Natural e cultural de cacela.
Na zona especial de protecgdo do nricleo hist6rico, existem 7 fogos todos de habitagdo, mas
apenas um d utilizado como resid6ncia permanente.
Conclui-se assim que na iirea objecto de estudo, dos 40 fogos existentes, apenas 18, menos de
metade, constituem residdncia permanente das 47 pessoas que aqui vivem: 42 no nricleo
hist6rico e 5 na zona especial de protecgdo.
O nirmero de habitantes da antiga Vila tem vindo a diminuir gradualmente com variag6es de
72,5 oA, para o periodo de 1960 a1975 e de I 5,9 oA para o periodo entre 1975 e 1990.
A tend€ncia 6 para um aumento significativo do decrdscimo demogr6fico, pois os idosos com
mais de 70 anos, representam mais de 33o/o dapopulagdo.
O seu desaparecimento, a curto e medio prazo, ndo ser6 compensado pelo nfmero de
nascimentos, sendo improvd.vel tanto o crescimento natural da populagd.o residente, como o
seu crescimento efectivo, com base no regresso ou na fixagdo de quem aqui adquire casa.
De facto, nos riltimos anos a populagdo de Cacela sofreu profundas alterag6es em termos
demogr6ficos. As alteragdes demogrificas verificadas repercutem-se sobre os v6rios dominios
da vida colectiva, representando uma ameaga para o equlibrio social da povoaqdo.
Entre os aspectos mais not6rios desta traject6ria demogrdfica, est6 o envelhecimento
demogrS.fico da populag5.o, cujo entendimento contribuira para um corecto diagn6stico e
planeamento social283.

O envelhecimento demogr6.fico da populagdo de Cacela corresponde, fundamentalmente, ds
alterag6es relativas 2r estrutura etdria da populagSo, traduzidas por um <duplo
envelhecimento>284 e por uma dinAmica migrat6ria da populagdo em idade activa, baseada em
fluxos migrat6rios para outras regi6es do pais.
Assim, ao mesmo tempo que se assiste ao aumento do peso da parcela da populagao idosa e
d diminuigS.o do peso da popuiaqdo jovem, verifica-se, geralmente, runa saida da populag6o
quando atinge a idade de entrada no mercado de trabalho.
Com o ntmero de idosos a aumentar e o nfmero de jovens a diminuir - em Cacela ndo se
assiste a um nascimento h6 12 anos -, o envelhecimento no interior de cada um dos tr0s

'8r ROSA, Maria Jodo Valente, O envelhecimento da Populagdo Portuguesa,edigdo de Ant6nio Barreto,
Instituto de ciCncias Sociais da Universidade de Lisboa e priblico, Lisboa, 1996,p.7
xro ld, Ib, p.9



grupos socio-profissionais: jovens estudantes, activos e residuais, acentua sobremaneira o
envelhecimento demogr6fico da populag5o residente no ntcleo historico.
Predomina uma populagSo masculina e cerca de metade dos residentes sdo analfabetos ou
apenas sabem ler e escrever, o que denuncia uma populagdo, com j6 se referiu, bastante
envelhecida e que apresenta uma reduzida formagdo escolar e profissional.
Os grupos ndo produtivos representam 5Oo/o da populagdo, com valores excessivos de
reformados e pensionistas, o que revela a baixa taxa de actividade da populagdo.
Verifica-se uma gradual perda de importAncia da pesca, outrora a principal actividade
empregadora, cujos efectivos transitaram para os grupos n6o produtivos, distribuindo-se
actualmente a populagS.o mais jovem, peios sectores secund6.rio e terciiirio.
O desenvolvimento do turismo proporcionou a abertura de dois restaurantes que constituem
pequenas empresas familiares, empregando 6 dos 16 individuos que constituem a populagdo
activa.

Relativamente aos agregados familiares, a maioria d constuida por dois ou tr6s elementos,
sendo 2,5 amedia de individuos por fogo habitado.
A populagio apresenta uma heterogeneidade acentuada, no que diz respeito drs suas
capacidades econ6micas. Se por um lado o rendimento m6dio da populagao activa se
aproxima dos cem mil escudos, o rendimento mddio dos reformados e pensionistas n6o atinge
os 27.000$ por m6s, o que p6e em relevo grandes diferengas na qualidade de vida das
populagdes.

Se h6 familias com reais capacidades econ6micas, as rinicas que declararn fazer ferias, a
maioria dos residentes vive com algumas limitag6es, o que os "obriga,,, apesar do
envelhecimento evidente, a praticar uma actividade "agro-marinha" de autosubsist6ncia.
Por outro lado, Cacela constitui o local de trabalho de profissionais que continuam a perpetuar
no tempo fung6es hist6ricas da antiga Vila, como as fung6es militar, na fortaleza e fungdes
religiosas, na igreja.
De facto, a fortaleza e a igreja continuam a ma.rcar profundamente a povoagdo, em termos
sociais.
A igreja e o cemiterio, unicos na freguesia, sdo os responsiiveis pela grande aflu6ncia de
ptbiico ao nircleo hist6rico, principalmente aos domingos. O que, associado d riqueza
patrimonial e paisagitica do "sitio" e d sua famosa gastronomia, contribui para um aumento
significativo da sobrecarga humana, com todos os inconvenientes que dai adv6m.
Os proprietS.rios dos fogos sdo essencialmente particulares individuais e maioritariamente
naturais ou residentes em Cacela, h6longo tempo.
Embora muitos sejam idosos e n6o detenham capacidades econ6micas, realizam, com
frequcncia, obras de conservag6o e recuperagdo nos seus im6veis.

alguma

Os problemas de herangas e os interesses especulativos, sdo os principais respons6veis pelo
mau estado de conservagSo de alguns edificios.
Dos 25 proprietarios, seis sdo turistas nacionais e estrangeiros, a residirem na regiao de Lisboa
e na Europa central.
Por sua vez, os proprietS.rios de cinco dos seis fogos localizados ta zona de protecgdo, tem
nacionalidade estrangeira, o que parece ser respons6vel pelas alterag6es introduzidas no
territ6rio e na paisagem, atravds da vedagdo de terrenos e no uso indiscriminado de esp6cies
vegetais ex6ticas.
Da populagdo residente no ntcleo hist6rico, 75o/o sempre viveu nele e 20o/ohabita-o h6 mais
de vinte anos, o que revela uma relagd.o de grande afectividade e estima dos habitantes
relativamente ao "sitio"; respons6veis, ali6s, pelas condig6es de higiene e limpeza que a
povoagdo apresenta.
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As quest6es ligadas i erosdo do cordSo dunar e ao assoreamento da ria; o trdnsito autom6vel
no ntcleo historico; a inexist6ncia de transporte ptblico que satisfaga as necessidades da
populagdo nas suas deslocagdes, principalmente a Vila Nova de Cacela; o
sobredimensionamento do cemitdrio relativamente d povoagao; o estado de degradagdo e pr6-
ruina em que se encontra a muralha 6rabe medieval, assim como a inexist6ncia de uma
mercearia na povoagio; o mau funcionamento da rede de esgotos domesticos; a dificuldade
em obter licenciamento para construgdo no nircleo hist6rico e a presenga das inest6ticas torres
met6licas e do radar da fortaleza, constituem os principais problemas e car6ncias dos
habitantes de Cacela.
A resolugdo dos problemas apontados, a par do desenvolvimento do turismo na sua vertente
ambiental e cuitural, constituem aspirag6es e perspectivas de investimento, julgadas correctas
por parte da populagio.
Todos os proprietarios se mostram receptivos a intervir nos im6veis, auxiliados tdcnica e,
sobretudo, fi nanceiramente.
iddntico interesse despertam os poucos inquilinos existentes, desde que isso n6o implique
grandes aumentos de rendas, dadas as suas dificuldades econ6micas.
Consciente dos valores historico, socio-cultural, econ6mico, paisagistico e ecol6gico do
"sitio" que habita, a populagS.o d undnime em considerar importante a salvaguarda,
recuperagdo e valorizagdo do micieo hist6rico de Cacela e da paisagem envolvente pois, s6
assim, se evita a degradaqSo do patrim6nio natural e construido, se "embelezaapovoagdo e
imediag6es", se promove e desenvolve o turismo ambiental e cultural e se melhora a
qualidade de vida local.
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II-LEITURA DA ESTRUTURA IIRBANA

""'A cidade, tal como a realidade historica, nunca d independente das etapas por que passou
na sua evoluEdo : d uma actualizagdo dessas etapas e a sua projecqdo em direcado ao
futuro... " 28s

como refere Luz valente pereira2s6 "... A contribuiqdo do tempo
desenvolvimento dos aglomerados, reracionada com os moderos
transformaEdes e as forEas sociais que as conduziram d uma
estruturar e qualificar as intervengdes urbanas..."

e do espago na formaqdo e

e as ideias que orientam as
informaqdo essencial para

Ao considerar-se a paisagem urbana, resultado de <formas> e de <funqdes ou actividades>, asua compreensao envolve, simultaneamente, estudos morfol6gicos decorrentes das
caracteristicas da planta e dos edificios que a preenchem e estudos funcionais respeitantes aos
usos e actividades associados irqueles287.
Assim, ao estruturarem-se as bases para uma ac96o de planeamento, importa identificar as
etapas de formagdo e as fases de crescimento do tecido urbano, a transformagd.o do seu
parcelamento, tragado viario e edificagdo, bem como proceder d caracterizagdo morfol6gica
fundamental e d definigdo de tipologias principas de cada fase, ao mesmo tempo que se
identificam os elementos e os processos estruturadores dessa evolug6o.
FMet, hoje, a leitura do tecido urbano de Cacela, toma-se, atd certo ponto dificil, em
consequencia da continuidade e da intensidade de utilizagdo que a ocupagdo humana
promoveu no espago fisico, onde a povoag60 se formou e se desenvolveu.
De facto, a desmontagem da 5.rea, agora ocupada pela vila, afigura-se complexa quando a
arqueologia, que poderia explicar e confirmar determinadas leituras interpretativas, ainda ndo
interveio, de modo a poder faz€-lo.

escrita e iconogr6fica, d conjugagdo
urbanos e de tipologia arquitect6nica,
formagdo e das fases de crescimento da

H6 que referir que, a linha definidora do crescimento (ou regressao) da urbe e resultado,
fundamentalmente, dos recursos disponiveis no territ6rio, do qual d o (centro).

1. IdentificagS.o das etapas de formagdo e fases de crescimento urbano.

Expressao paradigm6tica do fen6meno do planeamento, o controlo da forma urbana e a
redefinigao do seu amuralhamento medieval atd i geometria do seu contomo actual, mostra de
imediato o bin6mio interno/externo e a evolugdo qu. o aglomerado sofreu ao longo do tempo,
nomeadamente as linhas de forga que orientar* o .r.r.i-ento recente.
Pelo que, para o estudo, an6lise e planeamento do nricleo urbano e de grande utilidade o
conhecimento do seu perimetro e a identificagdo das etapas de formagdo e de crescimento.

No entanto, o recurso i investigagdo documental,
interdisciplinar e ao estabelecimento de paralelos
permite identificar e definir um quadro das etapas de
povoag6o.

285 GolTlA' Fernando Chueca, Breve Hist6ria do (Jrbanismo, Editorialpresenga, Lisboa, 19g2, p.25286 PEREIRA, Luz valente , Mdtodo de Apoio d Acado de Desenvolvimento s6cio-(Jrbanlstico de Areas (Jrbanas
de Intervenqdo, vol.lI, Laborat6rio Nacional de Engenharia civil, Lisboa, r9g1 , p.272t' SALGUEIRO, Teresa Barala, A Cidade em Portugal-uma geografia urbana, 2" edigd,o, EdigoesAfrontamento, Lisboa, 1992, p.2l l
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l.l. As dpocas de formagdo e o perimetro urbano muralhado.

A Vila de Cacela possui uma longa continuidade de ocupagio que poder6 remontar d 6poca de
colonizagdo fenicia do MediterrAneo Ocidental. Integrada numa vasto sistema mercantilista,
baseado no comdrcio maritimo d dist6.ncia, Cacela teria, entdo, um car6cter de entreposto
comerciai. Este modifica-se com os romanos e transforma-se em urbe.
Se sobre o "povoado" prd-romano nada se sabe, o desconhecimento e extensivel ao pr6prio
aglomerado romano antigo. A continuidade inintemrpta de ocupagSo humana no local, ter6
contribuido para apagar a grande maioria dos vestigios da cidade romana, o que impossibilita
a definiglo do modelo do urbanismo antigo e a identificagSo dos seus principais edificios.
Os dados actualmente disponiveis ndo permitem delimitar a urbe romana e identificar a sua
estrutura.

As refer6ncias d. civilizagSo material da epoca que a Hicele Cacetala ou Castellu dominava
Ievam a pensar que a Vila de Cacela e a Quinta do Muro ter6o constituido, como jd se referiu,
uma fnica povoagio romana composta por um oppidum e por vnavilla.
O espago urbano era definido e delimitado por uma muralha que separava a cidade do campo.
Delimitando o seu espago interior e organizando-o, a urbe definia e organizava tamb6m o seu
territ6rio envolvente, do qual dependia, iguaimente.
O trogo de muralha da fortificagdo romana288 construido em silharia de pedra tem 5 metros de
comprimento, 5 metros de altura e 1,20 metros de espessura.
O urbanismo romano definido por muralhas levantadas nos locais mais estrategicos irii
posteriormente ajudar a definir o urbanismo medieval28e.
Reaproveitando parte dos silhares da fortificagdo romana, os mugulmanos erguem no local um
sistema defensivo a que chamam Hisn-Qastalla -"castelo de cacela"- termo que corresponde,
de acordo com Dalliere-Benelhadj, a um castelo que defende um pequeno territ6rio2e0.
No entanto, Cldudio Torres2e' considera que hisn d um complexo sistema defensivo que
envolve uma pequena cidade. Para este autor, Cacela foi, durante a ocupag6o islAmica, uma
povoagSo fortificada a que uma convicente estrutura urbana permite atribuir a categoria de
cidade2e2.

Confudo, os vestigios que da ocupagdo mugulmana chegaram aos nossos dias, ndo permitem a
identificagSo da estrutura urbana da povoagdo islAmica.
O que perrnaneceu desta, tem mis de mil anos e consta de trogos de muralhas de uma
fortificagSo e de uma cisterna, cujo levantamento se anexa.
Como refere Helena Catarino2e3, no Garb podem encontrar-se v6rios tipos de castelos
consoante o car6cter funcional que desempenham.
O estado actual das investigag6es revela que o de Cacela parece integrar-se no tipo de castelos
rurais com uma cisterna e um pequeno habitat interno, at6 prova em contrario.

2t8 GARCIA DOMINGUES, Josd Domingos, Patrim1nio Cultural Ardbico-Algarvio, edigdo Casa do Algarve,
Lisboa, 1956, gravuras entre as pp.l6 e l7
?8e PEREIRA, Paulo; MACIEL, Justino, Histdria da Arte Portuguesa,vol.l, edigdo Temas & Debates-Cfrculo de
Leitores, Lisboa, 1995, p.8l
2e0 MEDINA, JoZo; CATARINO, Helena, Hist6ria de Portugal,vol.lll, edigao do Clube Internacional do Livro,
Lisboa, 1995, p.89
2'' PEREIRA, Paulo; TORRES, Cftiudio, Hist6ria da Arte Portuguesa,vol. 1, edigdo Temas & Debates-Circulo
de Leitores, Lisboa, 1995, p.165

'n2 MATTOSO, Josd; TORRES, Cl6udio, Hist6ria de Portugal,vol. l, Editorial Estampa, Lisboa, 1993,p.397
2e3 MEDINA, Jo6o; CATARINO, Helena, ob.cit.,p.g9
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A delimitagSo do perimetro muralhado de Hisn-Qastallo, avangada por Garcia Domingues2e' e
o levantamenlo in si/al dos trogos de muralha ainda existentes, permitem a reconstituigdo do
tragado da cerca que envolvia a povoag5.o durante a epoca de ocupagdo mugulmana.
Com 300 metros de perimetro e a envolver uma 6rea urbana pr6xima dos 5000
quadrados, as muralhas, embora de taipa, ter6o sido construidas antes do sdculo X e
reconstruidas no periodo almor6vida/almoada.

metros

depois

O trogo nascente da muralha apresenta-se, visto do lado exterior do nricleo urbano, como um
muro de taipa de 4 metros de altura e 0,85 metros de largura. O trogo, a sul da igreja, que
sofreu recentemente a derrocada de algumas pedras do paramento construido posteriormente
pelos portugueses, consiste numa "parede" de taipa, bem adaptada d topografia, com tdcnica e
materiais de construgdo id6nticos.
"...Os castelos de taipa apresentam sempre uma arquitectura de recorte rectil{neo marcado
por dngulos de cantos bem definidos. Para a protecgdo das infiltraqdes de dgua e para se
adaptarem d configuraqdo do terueno, as muralhas assentam sobre sapata ou soco,
construida com pedra bem argamassada...De um modo geral a medida-padrdo para esta
tdcnica de construgdo era o dobro do c6vado. Nos castelos do Sul de Portugal essas medidas
oscilam entre os 82 e os 86 cm." 2es

Segundo a tradigdo de construgdo dos castelos de taipa do sul do pafs, teriam sido muralhas
como estas as encontradas pelo mestre de Santiago que, para continuar as suas conquistas, se
instala em Cacela, que entao "...era um lugarforte e bom..." 2e6

A cerca arabe do tempo da Reconquista coincidiria gros so modo com a reconstituigdo e
descri96o apresentadas.

A passagem de recinto fortificado islAmico a praga-forte portuguesa marcou decisivamente e
para sempre a estrutura conceptual urbanistica da povoagdo.
Os portugueses estabeleceram-se intra-muros mantendo os aspectos fundamentais da estrutura
urbana.

Segundo Goitia2e', aldm da cercadura de muralhas bem definida, a Igreja, situada num ponto
dominante, "determinava" a estrutura da urbe medieval.
A cerca arabe medieval2'8, a cisterna sobre a qual se erguia o pelourinho e a igreja medieval,
edificada no ponto mais elevado do povoado, sobre a qual se construiu a igreja actual,
constituem os principais elementos da composigdo urbana da vila medieval de Cacela.
Contudo_, ndo se pode separar o estudo da urbe medieval do seu desenvolvimento jrirfdico
paralelo2ee, neste caso do Foral que, em 1283, D.Dinis outorgou i vila de Cacela.
Da sua leitura se entende que a Vila acabou por sofrer os efeitos negativos de uma legislagdo
que, embora orientada para a protecqdo dos seus interesses, os ter6 traido, acabando por
menosprezar as actividades comerciais, "industriais" e piscat6rias - o que segundo Goitia3oo d6
verdadeiramentelugarefundamentoaodesenvolvimentodascidadesmedievais.>
valorizando e apoiando as actividades rurais, resultando dai a dispersdo da populaqdo pelo
espago agricola em quintas e herdades.

"t GARCIA DOMINGUES, Josd Domingos, ob.cit, gravuras enffe as pp. l6 e l7
2'5 MEDINA, Jo6o; CATARINO, Helena, ob.cit., p.90
2e6 BRANDAo, FreiAnt6nio, cr6nica de D.sancho 11, editora civilizag6o, porto, p.l3
"'GOITIA, Fernando Chueca, ob.cit., p.89

'e8 MATOS, A.Perestelo de;MACFIADO, J.Sousa, Moqarabe em Peregrinaqdo a S.Vicente,edigao Caminus,
Lisboa, 1990, p.36
2'e GOITIA, Fernando Chueca, ob.cit., p.86
3N td.,lb., p.g+
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Por sua vez "-..o decrdscimo demogrdfico atinge o momento de decadAnciq no sdculo XlV...,,
'o'' Se a tudo isto se juntarem os efeitos nelativos que na povoag6o causaram a invas6o
espanhola de 1338, a grande peste de 1348 e a crise ae i:s:rss 302, 

se entende porque D.pedro
ndo confirmou o Concelho de Cacela 303 e em 1465 "... cacela comenda da hordem do
mestrado de Santiago que he amtre Tavilla e Castromarim fora jd vilta e povoagdo E que
pellas guerras pasadas se despovoara E que non avia hy outras casos senam o castelo em que
o comendador morava

1.2. Fases de Crescimento

A Vila de Cacela encontrava-se, em finais do sdculo XV, despovoada, sem casas, a igreja em
ruinas e as muralhas do castelo 6rabe medieval parcialmente destruidasros. ApJs uma fase de
retrocesso da vida urbana, Cacela ird ser objecto de desenvolvi..nio urbano que
compreender6 quatro fases de crescimento principais, correspondendo a fases de estruturag6o
e de expansSo do seu tecido.
A evolugao urbana da povoagSo, entre o sdculo XVI e a actualidade tem, na organizagio da
vida econ6mica e social, o seu principal motor.

1u fase de crescimento - sdculo XVI

Os Descobrimentos e consequente aumento das
determinantes no processo de estruturagdo urbana
sdculo XVI.

actividades econ6mica e comercial sio
da Vila, realizado na primeira metade do

Dada a importante situagdo geo-estratdgica da povoagao relativamente ao norte de Africa e d
defesa da costa, D.Jodo III mandou construir uma fortale za3o6 cuja edificagao se fez sobre aponta mais avangada do "arntinado" castelo medieval, muito provavelmente com o mesmo
programa arquitect6nico que o engenheiro napolitano Alexandre Massay desenhou em 1617307.

Se o poder politico representado pelo monarca se incumbe de (re)organrzar opovoamento doterrit6rio, continuando a apostar nas fungdes militar e administrativa 
"orn 

u construgdo da
fortaleza e a (re)construgdo das casas da camara e da cadeiaros, o foi". eclesi6stico

r0r MEDINA, Jodo; FERNANDES, Hermenegild o, ob.cit., vol.III, pp.222/3r@ VASCONCELOS, Damiao A.de Brito,- Not[cias Hist,ircai de Tavira 1242/tg40, edigdo da camaraMunicipal de Tavira, 1989, pp.5l e 6l
r03 MEDINA, Jo6o; BORGES coELHo, Ant6nio, Hisrtria de portugal,vol.III, edigao do clube Internacionaldo Livro, Lisboa, 1995, p.l4g
r0o A.N.T.T., Livro de Mestrados, fls 199/199 vo, Lisboa, 1465r05 SARRAO, Henrique Fernandes, ob.cit.,p.
'uo ALMEIDA, Jodo, ob.cit., p.536

LouREIRo, Francisco de Sales, (Jma Jornada ao Alenrejo e ao Algarve, ed. Livros Horizonte, Lisboa, 19g4,p.35
ro'CAVACO, 

Hugo, Cacela no sdculo wll (Dez anos de Governo Autdrquico), ed. C.M.v.R.S.A., 1990, p.64,gravura22

- A.N.T.T., Casa Cadaval no 29, fls 25 e 26, Lisboa, 1617
308 CAVACO, Hugo, Cacela no sdculo xttti (oez anos de Governo Autdrquico), ed.c.M.v.R.S.A., lgg0.p. 16,gravura 5
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desempenha papel igualmente relevante no desenvolvimento urbano com a construgdo daigreja e das casas da par6quia3oe.
Pese embora a intencionalidade da Vila continuar a desempenhar fungoes de centro politico-
administrativo, militar e religioso, a sua populagdo contava apenas com 3 habitantes.A primeira fase de crescimento urbano do aglomerado consistiu essencialmente na(re)estruturag6.o urbana atrav6s da (re)construglo Jeste conjunto de edificios, em redor dacisterna e do pelourinho.

2u fase de crescimento - do seculo xvlil a meados do s6culo XIX

Depois de um periodo de estagnagSo da vida urbana entre o fim do seculo XVI e o inicio doseculo XVIII, que se deveu, essencialmente, d falta de condigoes para habitar na Vila, por
razdes de inseguranqa e de insalubridade3lo, assiste-se a partir do sdculo XVIII a um
crescimento moderado da povoagd.o.
A fortaleza quinhentista, com a muralha sul em ruinas desde finais do sdcuio XVI 3u, a igreja
manuelina, os edificios da Miseric6rdia3r2 e da cAmara e as cinco casas entretanto
construidas3r3, v6o sofrer os efeitos da destruigdo do terramoto de 1755.
A violencia provocada pelo sismo levou Frei Joaquim de Santo Agostinho a comentar em
carta remetida de Cacela em l79l " .q,y, horroroso estrago ndo vai aqui! Cacela que devia
ter mil preciosidades, foi arrazada
A reedificagSo da vila ir6 p6r em relevo os designios que o poder politico central detinha para
o seu futuro
Se a extingdo do Termo de Cacela, em 1775, com a integragao do seu territorio no rec6m
criado concelho de vila Real de Santo Ant6nio, justifica a n6o reconstrugio do edificio da
cAmara que continuard em ruinas no seculo seguinie, o reforgo das fungoes militar e religiosa
est6 patente na "rapidez" com que se realizam as obras de reconstrugao da fortaleza,da igrejae do edificio da Miseric6rdia, bem como na construgdo da casa do governadorir5.
Posteriormente, j6 no s6culo XIX, constr6i-se o cemiterio''4, hoj. .ont,..iao por ,,cemitdrio
velho".
Entre inicios do s6culo xvIII e meados do seculo XIX o desenvolvimento urbano de cacelaconsistiu, fundamentalmente, na densificagSo da estrutura urbana com o crescimento doquarteirdo dos extintos pagos do concelho, a construgdo do edificio da Miseric6rdia e da casado governador e as reconstrugdes da fortal eza e d,aigreja.
Embora este periodo coincida com uma importanie etapa na organizagdo urbana e namodelag6o do edificado, a vila perder6 entdo o estatuto politico-administrativo que quinhentos
anos lhe houvera sido concedido.

roe cAVACo, Hugo, "visitaqdes" da ordem de santiago no sotavento Argarttio (subsidios para oconhecimento da Hist6ria da Arte no Argarve), ed. da c.M.v.i.s.e., [,gl, pp.20 e 2lIo CAVACO, Hugo, Cacela ,o ,"rrlo ivtt, p,.i+r'l cAVACo, Hugo, "visitaEdes" da ordem de santiago no sotavento Argarvio,p.277
.:: 9."Y19O, Hugo, Cacela no s\culo XVII,p.47_gramra l6''' vASCONCELoS, Josd de Sande, Carta,Lntiga n'261-l775,lnstituto Geogr6fico e Cadastral, LisboaPEREIM DE SOUSA, Francisco, ob.cit., p.g2rr4 VERRISSIMO SERRAO, Joaquim, A Historiografia portuguesa, vol.lll, edigao verbo, Lisboa, 1g..,pp.23819
3'5 VASCONCELOS, Josd de Sande, o6.cir.
3'6 ESTAclo DA VEIGA, Sebastiao Filipe, Planta de Cacela de t g74,in "Arqueologia Romana do Algarve,, deMaria Luisa E.V.A.Santos, Lisboa, l97i
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Ser6, no entanto, ao abrigo da fortaleza de cacela, acabada de
forgas constitucionais do duque da Terceira desembarcam
continuando depois a sua marcha vitoriosa ate Lisboa.

reconstruir em 1794, que as
em 1833 no Algarve3rT,

expansio,
cemitdrio,

3u fase de crescimento - 1u metade do sdculo XX

De acordo com a dinamica hist6rica local nas suas vertentes econ6mica, social e politico-militar' a estruturagio e expansSo da malha urbana evoluiu de forma consider6velrelativamente ao nfcleo prd-existente.
De facto, o revigoramento da actividade.portuS.ria, apoiado nos excedentes produtivos e arevitalizagSo da actividade pesqueira, propiciaram um a.r.s"i-o demogriifico relevante, o quecontribuiu para um efectivo crescimento da povoagao.
o desenvolvimento do tecido urbano baseado na estruturagdo, densificagdo e ampliagio dasmanchas de ocupaqdo do solo e do edificado e na densificagdo de novos eixos vi6rios,processou-se, essencialmente, nas tr6s primeiras ddcadas deste seculo.
Traduzido fundamentalmente na construg6o de moradias unifamiliares e no novo cemitdrio, odesenvolvimento urbano verificado engloba dois tipos air"r.nt., de crescimento:
' o preenchimento, com a construgSo de quatro edificios, do espago residual entre a fortaleza eo quarteirdo onde se localizava a antiga camara (hoje um restaurante); e a edificagdo nos"remates" do antigo cemitdrio - tipo de,crescim.rro" u que Chabot chama <aglutinagio> eRiboud designa por <enchimento inierno>3r8. 

- r-
' e um segundo tipo de crescimento, <<linean,segundo Beaujeu-Garnier3re, ao longo da vialocal de acesso ir povoa96o.
E neste periodo que a povoagSo mais cresce. o desenvolvimento do seu tragado virlrio com oprop6sito de ligagdo ao exterior ir6 servir de matriz ao crescimento urbano,Ao extravasar, nos sentidos norte e poente, o perimetro urbano muralhado da epoca dareconquista, ficardo basicamente definidos, u purti, de entdo, os limites do actual nricleohist6rico de Cacela.
com a manutengdo funcional na organ izagdo interna da malha urbana, a novatraduzida numa ocupagdo de cariz habitacional e na implantagdo de outroperpetuar6 o desenho urbano da antiga Vila.

4" fase de crescimento - periodo p6s 25 de Abril de 1974

Como consequ€ncia do desenvolvimento do turismo assiste-se, na d6cada de sessenta, daquisigdo dos primeiros im6veis , pdro.fdrias, por parte d. t*irtu, nacionais e estrangeiros.E entSo que se verifica, tamb6m' a construgio de uma moradia unifamiliar por parte de umviveirista. A rinica, ali6s, que se construira"d,e taiz,,,a.por, dos anos vinte.
No entanto ir6' ser no periodo posterior i implantagao . .orrolidaqdo do regime democr6tico,com o consequente aumento do poder aquisitivo dos portugueses e com o progressivodesenvolvimento turistico, qr. u pouoagdo inicia uma nova fase de crescimento.

,,, VERRISSIMo SERRAo, Joaquim,
p.39
3'8 BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline,
1983, p.131
r'e Id..Ib., p. l3 I

Hist6ria de Portugal, vol.lll, editorial Verbo, 4 edigdo, Lisboa, l9

Geografia [Jrbana, edigio da Fundag6o calouste Gulbenkian, Lisboa,
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A densificagio dos espagos construidos acentua-se significativamente, com a mancha do
edificado a ocupar progressivamente as rinicas ri.reas livres - os logradouros; ao mesmo tempo
que se verifica o crescimento dos edificios, em altura, com aumentos de volumetria,
clandestinos.

As transformag6es operadas no conjunto edificado, na maioria dos casos d revelia da lei,
dizem respeito i substituigio ou dL ampliag5o de edificios.
A demoligdo e (re)construgdo de alguns edificios e as obras profundas de remodelagdo de
outros, com a destruigdo de bens patrimoniais insubstituiveis, conduziram i deformag6o e
empobrecimento da imagem urbana da vila.
A fortaleza, a tgreja e o cemitdrio sdo objecto de um conjunto de intervengdes que provocam,
em parte, a descaracterizagdo e desvirtualizagdo das suas identidades arquitecturais e
hist6rico-culturais.
No entanto e apesar do vasto conjunto de alterag6es, resultado da grande quantidade e m6
qualidade das interveng6es, o "s6lido tragado urbano" da povoagdo mantdm ainda o essencial
da sua integridade.
Como refere Goitia32o, "... a andlise da evoluEdo das cidades atravds do tempo levou d
constatagdo de que, embora a edificaqdo se transforme e seja substituida no decorrer dos
onos, geralmente o plano permanece ou sofre muito poucas rectificaqdes...',.
Em Cacela ressalta, como facto mais notiivel nu ,uu composigdo urbana, a perman€ncia do
"tragado" herdado da dpoca 5.rabe medieval e a manutengao ao desenho urbano que serviu de
matriz ao crescimento da vila no inicio do sdculo XX.

A an6lise da evolugio urbana do aglomerado, permite concluir que o seu crescimento se
processou de modo lento e equilibrado, em quatro fases distintas e distanciadas no tempo,
tendo no entanto resuitado uma estrutura coesa e homogenea.
A sua leitura apenas se encontra perturbada pela dimensdo exagerada do novo cemit6rio que
n6o guardou, relativamente d vila, afastamento suficiente para lhe garantir autonomia de
imagem.
Simultaneamente, verifica-se na zona especial de protecado do ntcleo hist6rico, um aumento
da ocupagdo do solo com novas edificag6es e a reconstrugio e ampliagdo de edificios prd-
existentes, entre os quais ganha expressdo, pelo forte impacte negativo que causa nas
paisagens urbana e rural, o enorrne edificio construido na euinta do Muro.

1.3. A forma urbana e os actuais limites do espago urbano

Se a busca de uma figura geomdtrica que melhor represente a forma de cada povoagdo, bem
como a respectiva explicagdo, possam perder sentido com o crescimento dos nircleos urbanos
e o progresso da urbanizaqdo, o estudo da forma e do seu perimetro continuam a revelar-se de
grande importdncia em aglomerados urbanos de firndagdo antiga.
A vila de Cacela, se por um lado, surge parcialmente circunscrita por uma cintura de muralhas
que junta restos da fortificagdo romana, trogos da cerca arabe medieval, muralhas da fortaleza
quinhentista-setecentista e panos de parede do inicio deste s6culo, por outro, apresenta uma
malha que resulta de um lento e reduzido processo de crescim.nto, o que permitiu que a

r2o GOITIA, Fernando Chuec4 ob.cit.,p.3Z
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povoagao chegasse aos nossos dias com uma "forma" facilmente identificii:vel e bem
demarcada na paisagem.

Se a antiga povoagdo muralhada apresenta uma forma urbana que obedecia, no essencial, i
tipologia centro nuclear definida pela cisterna 6rabe e o seu perimetro urbano correspondia a

uma cerca de "geometria irregular", a actual povoaqSo mantem esse tipo de tragado embora
perturbado na sua leitura pelos ultimos edificios que definiram o crescimento linear ao longo
da via de acesso ir povoagSo e pela presenga do novo cemiterio. Os actuais limites do nricleo
hist6rico, definidos na Planta de Sintese - P1ano de Usos dos Solos, desenho no 6 do Plano
Director Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio tornam evidente essa conflitualidade que se

traduz na imposigio de uma 6rea e de um "volume construido" - o novo cemiterio -, eue
rompe com a escala da paisagem urbana, roubando-lhe autonomia de imagem.
No entanto, aquele tipo de tragado perrnanece na actualidade como o facto mais importante da
composiqdo urbana da vila, cujo perimetro urbano, embora demasiado alargado de modo a

incluir o novo cemit6rio, permite que Cacela "sobressaia" na paisagem como um lugar
not6vel e inconfundivel.
Como refere Kevin Lynch32r, "...a interuupqdo repentina da cidade medieval nas suas
muralhas...a transiQdo clara do mar para a terra, junto d costa, constituem poderosas
impressdes visuais."
Em Cacela, os limites do espago urbano definem uma continuidade de forma atravds do seu
comprimento, marcando uma diferenga nitida entre o espago construido e a paisagem
envolvente.
Do controlo da forma da povoagdo ate d geometria do seu contorno resulta um confinamento
preciso e importante. Este mantem-se, em Cacela, continuando a transmitir uma clara solugdo
evocativa do conceito <interno/externo> ou do bin6mio <cidade/campo) o que, relativamente
ao espago urbano predispde, imediatamente, as regras de evolugdo mais estreitas e a uma
regulagSo mais apertada.

2. Morfologia arquitect6nica

A arquitectura constitui no Algarve, tal como na maioria das regi6es, u.rna das mais antigas
manifestag6es culturais do Homem, aparecendo perfeitamente identificada com a geo-historia
e a antropologia.
Considerada o espelho da civilizagio algarvia, a arquitectura local encontra-se, hoje, numa
situagdo verdadeiramente critica322.

A destruigdo do patrim6nio arquitect6nico e arqueol6gico tem raizes profundas que se

inscrevem na pr6pria hist6ria local. A ac96o de guerras, principalmente entre cristdos e

mugulmanos e de assaltos de pirataria mourisca e inglesa entre os sdculos XV e XVII, os
efeitos de destruigdo de cataclismos naturais, sobretudo os sismos de 1531, 1551,7722,1,755
e 1969, assim como a fragilidade dos materiaias de construgdo, contribuiram para a sucessiva
e continua degradagSo do patrim6nio construido.
No entanto, tem sido nos irltimos vinte anos, por motivos que se prendem, essencialmente,
com a especulagSo promovida pelo surto tudstico, que o patrim6nio tem sofrido maiores
atentados.

r2r LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, edigOes 70, Lisboa, 1982, p.ll2
"' CORREIA, Josd Eduardo Horta, A Arquitectura do Algarve como expressdo privilegiada da sua
especificidade cultural, in <O Algarve na perspectiva da antropologia cultural>, edigio do Instituto Nacional de
Investigagdo Cientifica, Lisboa, 1989, p.136
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Na vila de Cacela, a sistem6tica destruigd.o de bens patrimoniais insubstituiveis causada pela
demoligdo ou por obras profundas de remodelagdo e reconstrugfi"o verificadas na maioria dos
edificios, torna dificil e problem6tica a abordagem e o estudo da sua morfologia
arquitect6nica.
E, por6m, facilmente constat5vel que, tal como a generalidade das povoag6es antigas, a vila de
Cacela reune no seio das suas express6es arquitect6nicas, por um lado "...edificagdes
especiais ligadas d expressdo da classe dominante para realizar os seus espaqos privados,
para marcor a expressdo do seu interesse pela coisa publica e afirmar o seu prestigio..." 323

como sdo a forlaleza e a igreja e, por outro lado, edificios representativos de um modelo
tradicional, sin6nimo de gestos e gostos que, dando continuidade d tradigdo construtiva mais
comum, se chama, por isso, popular.
Encontra-se, em qualquer dos casos, uma matriz comum que sustentou as bases dos
sucessivos processos de estruturagdo e crescimento da povoag6o: "...durante sdculos as
necessidades humanas, quer das classes dominantes, quer da populagdo em geral, no
dominio da edificaEdo, eram definidas e satisfeitas na resolugdo prdtica de cada caso
concreto inserido no seu contexlo prfprio, socio-econbmico e cultural..." 32a

A expressS.o patrimonial da vila integra, assim, diferentes formas resultantes duma diversidade
inerente ir construgdo que inclui, alem do respectivo programa - processos de organizagdo e
sistematizaglo das vontades sociais e individuais -, as condicionantes pr6prias das 6pocas e da
regiSo como sejam os processos construtivos, as tecnologias e os materiais para a edificagdo,
entre outros.
Correctamente referenciadas no tempo, as fases de expansSo urbana da vila refletem formas
ordenadoras de ocupagdo do solo que, sendo distintas nas suas origens socio-econ6micas, se
traduzem em diferentes expressOes construidas.
Estas reunem-se, em Cacela, em dois grupos principas que se passam a analisar e estudar: um
primeiro grupo de expressdo arquitect6nica excepcional, constituido pelos edificios
monumentais - fortaleza, igrep e cemiterios - e um segundo grupo caracterizado pela
ocupagdo territorial em extensSo "linear" - os edificios habitacionais.
Para qualquer dos casos importa ter em linha de conta a gdnese hist6rico-artistica e a
singularidade e valor dos seus componentes, a sua integragdo num padrdo construtivo, o
padrio de ocupag6es funcionais, os elementos construtivos e tecnologias empregues na sua
edificagdo e o estado geral do im6ve1.
Recorrendo ir investigagSo hist6rica e documental e aos dados recolhidos atravds do inqudrito
arquitect6nico realizado ao conjunto edificado, mas tamb6m a uma observagSo directa, eis o
quadro das conclus6es.

Fortaleza

Segundo JoSo de Almeida325, D.Afonso III mandou recuperar o castelo de Cacela, composto
entdo de uma forte cidadela e de uma cinta de muralhas que envolvia a povoagdo.
Estando o castelo quase desmantelado, foi a actual fortaleza mandada construir por D.Jolo III.
Foi reconstruida em 1794, no reinado de D.Maria I, por D.Nuno Mendonga e Moura, ent6o
governador do Algarve.

r2r PEREIRA, Luz Vaiente, Mdtodo de apoio tticnico d ac7do de desenvolvimento s6cio-urbanistico de uma drea
urbana de intervengdo, ITE 13, Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 199 l, p.8

"o ld.,lb., p.l3
325 ALMEIDA, Joio, ob.cit., p.536
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Embora apresente vestigios medievais como restos das muralhas e a porta falsa do antigo
castelo 6rabe, a fortaleza de Cacela integra-se tipoiogicamente nas fortalezas de transigdo
construidas no inicio do s6culo XVI e nas fortificaE6es modernas tipicas da segunda metade
do s6culo XVIII.
A descrigdo das "Visitag6es" da Ordem de Santiago ir vila de Cacela em i565/6 e dos
"desenhos" da autoria de Alexandre Massay de i617 e de Josd Sande de Vasconcelos de 1775,
p6em em relevo as caracteristicas fundamentais destes dois tipos de fonificagdes que a
fortaleza de Cacela absorveu.
Se a transig5o d uma adaptaglo do sistema defensivo ao grande desenvolvimento da artilharia
pirobalistica do s6culo XVI 326, com as muralhas a adquirirem formas poligonais e estreladas
como modo de se adaptarem d utiiizagdo da artilhari a, €, na reedificagdo setecentista que o
forte de Cacela, embora mantendo no essencial o "desenho quinhentista", sofre adaptagoes
necess6rias aos progressos de combate.
Se a posigdo avangada da fortaleza do sdculo XVI aumenta o dngulo de tiro de canh6es ainda
pouco m6veis, a forma estrelada que a fortaleza toma no sdculo XVIII, oferece menos panos
rectos ao fogo da artilharia atacante, do lado do mar.
As paredes tornam-se mais baixas e macigas para facilitar a colocagEo de pesadas baterias de
artilharia.
A mudangaregistadano caricter das muralhas, de recinto medieval afortaleza de transiqdo e
desta a fortaleza moderna, testemunha o papel mais agressivo que as fortalezas passam a
desempenhar.

O reaproveitamento de estruturas pre-existentes, como sapatas e paredes das fortificagdes
anteriores, e materiais de construgdo locais, particularmente as areias e as pedras trazidas da
ribeira, assumem a sua importAncia, juntamente com as caracteristicas topogriificas do sitio,
na implantagdo e nos modelos de construgdo e reedificagdo adoptados.
Em, 1 821, a fortaleza encontrava-se em bom estado de conservagSo, excepto os alojamentos e

o paiol327, tendo sido nas suas proximidades, mas fora do alcance da sua artilharia e sem
oposigdo que, a 24 de Junho de 1833, se deu o desembarque dos partid5rios de D.Maria II.
Em 1840 encontrava-se praticamente abandonado como ponto fortificado, vindo a ser
posteriormente aproveitado pela Guarda da AlfAndega para, em 1897, ser formalmente
entregue i Guarda Fiscal que ai instala um posto de vigia da costa, inicialmente compartilhado
pelo Servigo de Far6is.
Depois de nas decadas de 30 e 40 ter sido objecto de obras de recuperagdo e conservagdo,
respons6veis pela imagem que det6m actualmente, 6 em 1980, no entanto, que a Brigada
Fiscal da Guarda Nacional Republicana consegue, finalmente, apoderar-se, em exlusivo, da
antiga fortificagSo continuando, assim, o forte de Cacela a perpetuar no tempo a missdo para a
qual fora construido: a defesa e vigilAncia da orla costeira.
Pordm, os actuais metodos de combate, neste caso, ao contrabando, principalmente ao tr6fico
de droga, recolrem a sistemas sofisticados de detecgso i distAncia, o que acaba por justificar,
de modo autoritario e abusivo a colocagdo , na fortaleza, de grandes torres met6licas vermelhas
e de um enorne radar, sem qualquer tipo de respeito e preocupagdo patrimonial.
O forte impacte negativo que causa na paisagem, foi motivo de protestos por parte da
Associagdo de Defesa do Patrim6nio, embora sem obter qualquer resultado positivo.
Construida em alvenaria de pedra da regi6o, essencialmente calc6.rio, a fortaleza que,
originariamente apresentava as muralhas caiadas a branco, nos seus lados exterior e interior,

126NIINES, Ant6nio L.Pires, Asfortalezas de transiqdo nos cartilgrafos do sdculo WI,Livro do 2o Congresso
sobre Monumentos Militares Portugueses, patrim6nio XXI, Lisboa, lgg3, p.5412'cALIxro, carlos Pereira, o Forre de Cacela,in <o Dio de24 deFevereiro de 1995
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apresenta hoje o lado exterior das muralhas sem qualquer tipo de acabamento, ou seja, com
pedra e argamassa d vista.
Os edificios, onde funcionam os quart6is dos militares, de um s6 piso e telhado de duas 6guas,
construidos em alvenaria de pedra no fim do seculo XVIII e recuperados nas ddcadas de 30 e

40 deste s6culo, foram recentemente objecto de uma p6ssima intervengSo. A susbstituiqdo dos
telhados originais, cujo revestimento era constituido por telha de canudo da regido, por
telhados revestidos com telha marselhesa, vermelha, ndo respeitou a expressdo arquitect6nica
prd-existente, contribuindo para a desvalorizagdo do patrim6nio militar.
Por sua vez a guarita do lado nascente, destruida no sismo de 1969, aguarda, desde entdo, a
sua recuperagSo.

Dado o bom estado de conservagdo da guarita do lado poente, esta deve servir de modelo
dquela.
O espago exterior entre as guaritas, ou seja, entre a muralha virada ao mar e os quartdis,
encontra-se pavimentado com grandes lages de calc6rio. As 6rvores ex6ticas ai plantadas -
6.rvores da borracha e pitosporos - concorrem para a descaracterrzagdo da imagem pl6stica da
fortaleza e do conjunto edificado.
Apesar das marcas deixadas por t6o nefastas interveng6es importa deixar claro que a fortaleza
de Cacela constitui, ainda, um belissimo exemplar da arquitectura militar dos sdculos XVI e

XViII.

Igreja

Refere Orlando Ribeiror28 que os dois estilos arquitect6nicos que marcam o territ6rio e a
paisagem portuguesa se ligam a dois momentos de prosperidade econ6mica devido ao
excepcional desenvolvimento do comercio maritimo: o manuelino, com as especiarias
orientais e o barroco, com o ouro brasileiro.
Tamb6m a paisagem urbana da vila de Cacela integra as marcas destes dois estilos
arquitect6nicos corporizados no conjunto edificado constituido pela igreja e pela antiga casa
da miseric6rdia, actual casa mortud.ria.
Assim e se a igreja de Cacela d considerada uma "...igrejo manuelina de tuAs naves em que
brilha uma interessante porta renascenEa..." "n, o edificio da antiga miseric6rdia datado de
1750 e "...aruuinado pelo teruamoto de 1755 foi imediatamente reconstruido em barroco
simples... " 330 

.

A actual igreja conserva, tambdm, elementos da antiga igreja medieval, da qual integrou a
porta lateral g6tica33r e os cunhais da cabeceira onde se encontram inscritas as siglas de
canteiro medievais332 entretanto apagadas pela caiaglo.
Muito possivelmente tambem os contrafortes da capela-mor terSo pertencido d antiga igreja
dedicada a Nossa Senhora dos Mdrtires. Como refere Horta Correia333 a igreja de Cacela

r28 RIBEIRO, Orlando, Las Ciudades \bericas Tradicionales y su expansion por el Mundo, in <Actas do I
Col6quio Ibdrico de Geografia>, Salamanca, 1981, p.213-217

'2' CORREIA, Josd Horta, A arquitectura religiosa do Algarve de 1520 a 1600, Universidade Nova de
Lisboa,p.27
330 PADRAO, Cabega, Prospecgso e Recuperagdo de Elementos, Urbanisticos e Arquitect6nicos Notiiveis no
Algarve - I lo volume - Cacela, Ministerio das Obras Priblicos, Lisboa, 1976, cap.2, ficha n' I
33' CAVACO, Hugo, A Antiga Vila de Cacela e o seu Alfoz, edigd,o da C.M.V.R.Sf Ant6nio, 1984, fig. 6
rr2 MASCARENHAS, J.Fernandes, Cacela - baluorte da Ordem de Santiago - vestigios do seu passado, Jomal
Lestalgarve, Tavira, ano III, n' 62, 1983, p.2
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integra-se ngma escola de arquitectula com evidentes sinais de originalidade, autonomia e

qualidade que tem como seu expoente o pedreiro arquitecto algarvio Andr6 Pilarte'

A Visitagao da Ordem de Santiago d igreja de Cacela em 1554 descrevia-a assim: ""'esta

igreja esid situada levante a ponente afastado hum pouco da praia"'o corpo desta igreja: sdo

is porrdrs d'alvenaria. Tem d'alto 30 palmos; he de tres naves"'Tem quatro arcos de cada

banda d'alvenaria de ponto, vdo as ,illrro, e os capiteis de pedreria; a nave do meo he

modeirada de asnas ie castanho; emcanigada de duas agoas; aS naves das ilhargas sdo

madeiradas de castanho emcanigadas de huma So agoa. O chdo he lageado de novo"'Tem

adro demarcado...os que aqui se enterudo pagdo..." 3to

A Visitagdo seguinte, realizadaem 1565, permite uma leitura precisa do templo' fornecendo

dados importantes sobre a concepgao espacial e os materiais de construgdo utilizados na

edificag6o.
"...ho portall da porta principal he de pedraria lavrado d'obra romana bemfeito e grande

com medalhas...entrdo-paraillo tr* nenhum degrao; ho corpo da lgreja he de tres naves

armado sobre oito piaris de pedra bem lavrados...; toda estaa lageada de lagens de pedraria

e repartida em coyas...; estaa toda madeirada de castanho d'asnasforadas de canas"';junto

do arco do cruzeiro, todo de pedraria, estdo dous altares d'alvenaria"'de um So

degrao...;esta igreja tem de comprido dezoito varas e de larguo nove e meia' A capella he

*iis alta que ho corpo da igreja hum degrao, he toda lageada de pedra"'he toda d'abobeda e

os arcos ,ibry que ista ariada sdo de pedraria; tem quatro varas e meia em quadro'

Na capella moor a bamda do Evangelio estaa hum portall de pedraria para huma caso que

serve de samcristia; he feita toda ie pedra e ba(r)ro guarnecida, madeirada de castanho de

huma dgoaforada de canas.

Ho corpo da igreia he muito allto e estaa bem guarnecido e cai(a)do e tem duas frestas na

parede.
Visitdmos ho campanario e estaa sobre a parede da lgreia da parte do norte feito de

pedraria, bemfeiti; nelle estdo dous synos httm grande e outro mais pequeno"'e,faqdo huma

escadaria per onde se sirvdo pdra os synos..." '3t
Datada de 15g6 a capela lateral dedicada a Nossa Senhora dos Mdrtires (anterior orago da

igreja) 6 uma capela funda com arco renascenqa e ab6bada artesoada.

O baptist6rio, construido em alvenaria de pedra e com telhado de duas 6guas, integra a antiga

pia e um cricifixo "...antiqufssimo, de ,rrilturo muito primitiva..." 336.

A igreja de Cacela, dedicada a Nosssa Senhora da Assungdo, com tres naves, sem transepto'

com cobertura i.rnica de telha e com uma capela na cabeceira, integra-se no tipo de s6rie

estandardizado no Algarve quinhentista, onde a forma dos capitdis parece ser especificamente

algarvia33'.

No entanto e embora a sua expressdo patrimonial fundamental se mantenha, o templo tem

sido objecto de um conjunto de inteiveng6es, algumas bastantes lecentes, pautadas pelo

desrespeito ante a riqueza e valor da sua originalidade e qualidade arquitect6nica'

Assim, a substituigao do forro da cobertura, de madeira tratada e pintada, muito possivelmente

do sdculo XVIII, por lage de betdo armado, durante a d6cada de setenta; a substituigdo do

rrr CORREIA, Jos6 Horta A Arquitectura do Algarve como expressdo privilegiada da sua especificidade

cultural,in<< o Algarve na Perspectiya da Antropologia Ecol6gica>>, edig5o do INlc, 1989' p'141

rro CAVACO, Hugo, Visitaqdes da Ordem de Santiigo no Soiqvento Algarvio, edi96o da C'M'V'R'Sf Ant6nio'

1981,pp.249 e250
3r5 Id., 16., pp.269-27 |
116 MASCARENHAS, J.Fernandes, ob.cit., p.2
rr7 CORREIA, Jos6 Horta , A Arquitectria do Algarve como expressdo privilegiada da sua especificidade

cultural, p.l4l
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pavimento da nave central que era de madeira sobre lages de calc6.rio, por ladrilho deceramica' vermelha, na decada de oitenta; a par da substituigio das antigas portas principal elateral por madeiras novas e de pior qualidade, jil nesta ddcada, 
" 

de outrus interveng6es demenor monta embora de pdssimo gosto, como a colocagdo de um inestdtico sistema de luz esom' constituem um vasto conjunto de alteragdes e introdugdes que causarn um impactefortemente negativo, no cardcter e expressSo arquitectonica deste monumento religioso.Tambdm as obras de adaptagSo da antiga miseric6rdia a casa mortu6ria e sala de reunioes,com a criaqdo de dois pisos num edificio originalmente de um piso s6, com a utilizag6o demateriais de construgao e de processos construtivos incompativeis com qualquer tipo dereabilitagdo patrimonial, alterou significativamente o caracter do rinico edificio barroco dapovoagd.o.

De qualquer modo e apesar das pdssimas intervengoes realizadas na igreja e no edificio daantiga misericordia, este, magnifico conjunto de arquitectura religiosa oferece, ainda, um altovalor patrimonial do qual ndo anda ausente a qualidade da paisagem histdrica que o envolve.

Cemitdrios

o percurso hist6rico de Cacela, de sede de concelho durante seculos a uma pequena povoagroactual' cuja populagao n6o ultrapassa a meia centena, reflecte-se, .rn ...tu medida, nosedificios de expressdo arquitect6ni.u.*..p"ional de que disp.e.
Se a fortaleza d um edificio de valor patrimonial que contruibui para a qualificag6o da imagemurbana e do perfil da faldsia , .nu, qul detem, hoje, modesta expressao na vida social da vila, aigreja e o cemitdrio excedem em muito as necessidades da povoagao servindo a 6rea dafreguesia de Vila Nova de Cacela.
Dos servigos paroquiais e funebres que prestam, resulta uma elevada sobrecarga humana paraa povoagdo que se ressente do excessivo nfmero de visitantes que receb. n.rr., dias e para osquais n6o se encontra preparada, nomeadamente no que diz respeito ao transito automovel eao estacionamento.

Se atd meados do seculo XVI as sepulturas ocupavam o interior da igreja e a partir de 1565 asua ocupagao se estende ao adro do templor'l, ,6 no sdculo XIX se consir6i o primeirocemit6rio da vila, junto d igreja.
ocupando um ponto central na estrutura urbana da povoaqdo, o antigo cemitdrio concorre como seu valor plastico para a qualidade espacial e arquitect6nica do centro do aglomerado.

construidos de taipa comum sobre fundaq6es continuas em alvenaria de pedra que se elevamacima do nivel do solo, os muros do cemit6rio t€m entre 2,00 e 2,50 *.iro, de altura e 0,40metros de espessura' o acabamento das paredes 6 a caiagdo a branco, que se continua arealizar todos os anos. Ressalta como ponnenor mais not6vel na 
'sua 

composigdoarquitect6nica um "altar/tfmulo" de 1860 com lage de calc6rio, adogado ao muro, noenfiamento do portdo de entrada do cemitdrio.

T" CAVACO' Hugo, "visitagdes" da ordem de santiago no sotavento Algarvio,edigdo da c.M.v.R.st"Ant6nio, 1987, p.279
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o prlportao de ferro bastante pobre de desenho e fabrico e o "lettering" e sua ilharga,
anunciando a data de desactivagdo, constituem elementos perturbadores no valor expressivo
do antigo cemitdrio.
Este 6 desactivado em 1928 depois de ter sido construido um novo cemit6rio, no outro lado
da rua, junto i aniba.
O cemitdrio que entretanto se constr6i com paredes em alvenaria de pedra comz,2Ometros dealtura e 0,40 metros de largura, com percurso calcetado central a terminar numa pequena
capela, sofreu, atd hoje, v6rias ampliagdes e aumentos de volumetria.
Construidos em alvenaria de tijolo, os muros e as catacumbas, n6o t6m seguido qualquerplano ou projecto, resuitando dai uma certa anarquia na ocupagao do espago, o que aliado aouso indiscriminado de equipamento de aluminio - grades de campas, portas de jazigos e degavetas - confere ao cemitdrio um ambiente de grande promiscuidade.
Actualmente superlotado, a sua ampliagSo afiguia-se indesej6vel, pois colocar6 imediatamente
em risco o equilibrio e a harmonia que o territ6rio ainda posiui, causando danos que seprevdem irrepar6veis, uma vez que a dimensdo que apresenta neste momento, provoca j6 urnimpacte fortemente negativo, na leitura da estrutura urbana e da paisagem.

Tdo importantes como afortaleza, a igreja e os cemitdrios (ou os achados arqueol6gicos), sdoas ruas, a organizagdo dos espagos priblicos e de sociabilidade e a estruturagio das iireas
domdsticas, os materiais e as tdcnicas de construqdo utilizadas.
De facto, a multiplicidade de linguagens arquitect6nicas que compoem o patrim6nio
construido da vila, tambem est6 expressa nas caracteristicas formais dos edificios
habitacionais.
Embora a povoagio apresente uma relativa homogeneidade, assumida, essencialmente, nototal do conjunto urbano e na sua morfologia glolal, as suas casas constituem caracteres
distintos e diferenciados, consoante as respectivas dpocas de construgdo.
Quanto d anSlise da incidcncia das dpocas de construgdo do edificado no tecido urbano,verifica-se que a povoagSo tem sofrido interveng6es, ao longo do tempo, maioritariamente
neste s6culo, manifestando deste modo as potencialidades e dinAmica de um.,centro vivo,,.A incid€ncia das diferentes epocas de construgdo no meio urbano apresenta uma estrutura
relativamente marcada, apesar de se misturarem no tecido, sendo mais significativa a presenga
de edificios correspondentes ds duas fases de crescimento urbano deste sdculo.A sequencia das dpocas de construg6o do edificado na malha urbana refere-se,
simultaneamente, ds datas de ocupagdo dos lotes com construgoes das quais se temconhecimento efectivo e ds datas das sucessivas intervengoes a que os edificios t€m sido
sujeitos.
Assim e embora os lotes ocupados pelas casas mais antigas das quais se tem realconhecimento - construidas no seculo XVI - possam ter origem medieval, dadas ascaracteristicas de um loteamento estreito, condicionado pelo espago muralhado e porestruturas prd-existentes sobre as quais aquelas casas se ergueram, o ensaio de uma ordem
cronol6gica de constru96o para os edificios fez-se, a partir da dpoca sobre a qual se t6m dadosconcretos, recorrendo ir informagSo escritarie e cartografica disponivel, daiada de 1617 3a0,

rr CAVACO, Hugo, A Anriga Vita de Cacela e o seu Alfoz, l9g4
Visitagles da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio, l9g7
Cacela no sdculo XVIt, 1990ro0 MASSAY, Alexandre; A.N.T.T., casa cadavar,n29,fls.25 e 26,Lisboa, 1617
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l7J5 34t, l8J4302, 1967 343, 
1982344, ao "levantamento urbano" da vila efectuado em 1996 pwa

esta dissertagSo e a uma observagio directa, minuciosa, a todos os edificios.

Cada casa expressa os valores de uma cultura no plano material, refletindo para al6m do facto
cultural, as condicionantes pr6prias de cada dpoca de construgdo e da regi6o, como sejam os
processos construtivos, as tecnologias disponfveis e os materiaias para a edificagao.
""'O estudo das caracteristicas/isicas tipicas e permanentes nos-edificios de um determinado
tecido edificado conduzindo d definiqdo de 

-uma 
tipologia explicativa, considera-se de

primordial importdncia para o desenvolvimento das operaqdes de reabilitaqdo urbana e
imprescindiveis ao desenvolvimento dos projectos de intervenqdo em ediJicio.r... " 345

O conhecimento das componentes bdsicas dos processos construtivos reveste-se, pois, da
maior importdncia no processo de conservagdo e recuperagao de edificios, pelo que se torna
imprescindivel a caracterizagdo morfol6gica e construtlvu fi.-du..ntal e principaii tipologias
de cada fase de crescimento da vila.

Edificios do s6culo XVi: casas da par6quia e casas da camara e da cadeia.

O edificio propriedade da igreja, localizado junto d cisterna, constituido por dois fogos, um
deles devoluto, constitui um exemplar puro de arquitectura expontanea da melhor qualidade.

(Fotografias)

Do inicio do sdculo XVI, as primeiras referCncias sobre ele encontradas, datam de l5l g "...na
mesma parte do norte estdo tres casas terryas em que vive e pousa ho capeldo do dita
igreja..-" 346, o referido edificio embora tivesse resistido ao terramoto de l7S5'30',f"i 

"i:."t"de uma campanha de obras no inicio do seculo XX responsii.vel pela alteragao das suas
autenticidades hist6rica e formai e da autenticidade dos seus materiais na parte do edificio
correspondente d actual fachada principal virada a nascente. Por sua yez, as casas da cdmara e
da cadeia tambdm quinhentistasiot acabaram por ter destinos diametralmente opostos.
Se o antigo edificio dos pagos do concelho di Cacela foi inescrupulosamente demolido hit d,ez
anos atr6s, tendo sido construido no seu "lugar" um restaurante, o antigo edificio da cadeia,
contiguo dquele, encontra-se devoluto, mantendo ainda os elementos fundamentais da sua
expressSo arquitect6nica original, apesar da intervengdo do inicio deste sdculo e do seu mau
estado de conservagdo.

r4r vASCoNCELos, Josd Sande, carta Antiga no 267,Instifuto Geografico de Lisboa, 1775ro2 ESTAclo DA VEIGA, SebastiSo rilipi in <Arqueologia Romana do Algarve>, vol.l, de Maria Luisa
E.V.Santos, Lisboa, 1971
ror PADRAO, Cabega, P_rospecqdo e Recuperaqdo de Elementos (Jrbanlsticos e Arquitect6nicos Notdveis doAlgarve, I lo volume, Lisboa, 1967

ro5 AGUIAR, Jose; APPLEToN, Jo6o; CABRITA, Ant6nio Reis, Guido de Apoio a Reabilitagdo de EdiJicios
Habitacionais, vol. l, Laborat6riio Nacional de Engenharia civil, Lisboa, 1994, p.l l9ro6 cAVACo, Hugo, " rrisitagdes da ordem de santiago no Sotavento Argarvio,,, p.2rr47 CAVACO, Hugo, Cacela no sdculo XVII,p.56, gravura 20
'oE ld.,lb., p.16, gravura 5
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o conhecimento real do pequeno edificio antes da destruigdo e a fotografia que se apresentarae
permitem a reconstituigdo do seu programa arquitect6nico e das compon"ni". biisicas do seuprocesso construtivo, iddnticas, ali6s, ds do edificio da cadeia, corn o qual formava um
conjunto urbanistico de vital importancia na hist6ria da vida local.

A destruigdo em 1986 do
vila de Cacela constituiu
nacional.

( Fotografia )

edificio quinhentista, ocupado ate 1775 pela camara municipal da
uma perda irrepardvel no contexto patrimonial local, regional e

( Programa arquitect6nico )

o antigo edificio camar6rio foi, como j6 se referiu, demolido e substituido por um edificio
recente que acabou por integrar "c6pias" de alguns elementos da fundagao, ntmeadamente orevestimento da cobertura, o duplo beiral e a moldura da porta, de cunhais chanfrados em
calc6rio bojardado, contrariamente aos originais, que eram de calciirio liso.
As casas do pdroco, construidas sobre estruturas prd-existentes de origem medieval ou mesmo
anterior e o antigo edificio da cadeia, construido adossado d cerca iirabe medieval, constituem
os unicos edificios "habitacionais" quinhentistas existentes na povoagro.

( Fotografias )

Estes edificios inserem-se num quadro tipologico a que pertencem as casas urbanas do sdculoXVI que seriam normalmente de um s6 piso no, ugio-erados pequenos, com cobertura de
duas 6guas de remate em duplo beirali5o.
De tipologia construtiva simples, exprimem na sua morfologia e materiais, mas tamb6m na
sua clareza e asseio, a influ0ncia das diversas civiiizag6es mediterrAnicas que ocuparam a
povoagSo e a regi6o, com destaque para a romana e a isldmica.
A tipologia e a morfologia das casas sdo dados culturais em si, embora condicionadas pelos
materiais disponinveis para a sua edificagdo.
Poderiam ser descritas utiizando um excerto de um texto inserido na <Arquitectura
Tradicional Portuguesa >> : "...Sdo feitas de materiais leves e de grande plasticidade
que"'funcionam ao mesmo tempo como isoladores de calor, rebocadas e caiadas exterior einteriormente, com poucas ianelas, muitas vezes apenos com a porta de entrada na
frontaria,-..e com telhado de duas dguas...e pavimento de terra...ou
pr eferentemente,... ladrilho... " 3sl

As referidas casas do prior e da cadeia apresentam, contudo, algumas diferengas morfol6gicas,
fundamentalmente, no que diz respeitio ir cobertura: telhado de duas dguas na primeira e

.:: 91Y199, Hugo, Caceta no sdcuto Xyil,p. t4, gravura 3"' CoRREIA, Jose E'Horta, A Arquitectura do lryo*" como expressdo privilegiada da sua especificidadecultural in < o Algarve n: perspectiva da Antropotogia Ecor6gicar, tNtc, Lisboa, r9g9, p.143r5i oLIVEIRA, Ernesto veiga de; GALHANd, Femando, i Arquitectura Tradicional portuguesa, colecadoPornrgal dem Perto, no 24, Dom euixote, Lisboa, 1992, p.36g
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telhado de uma 5gua na segunda, tendo a rinica porta desta moldura quinhentista, lisa, com
lintel saliente.
Se a ocupaqao funcional das casas da par5quia se mant6m desde a sua fundagdo, apresentando
uma organizagdo espacial comum drs pequenas habitag6es de tipo tradiconai com 130m2 de
Srea coberta , repartida pelos dois fogos e 40m2 de logradouro, o edificio da antiga cadeia,
com 25m2 de area coberta, transforma-se em casa de habitagdo a partir dos finais do s6culo
XVIII, quando se constr6i um tabique que divide a "zona de dormir" da "casa de fora,, - sala
de estar e cozinha - onde se levanta uma chamin6.
A edificagdo das casas do prior e da antiga cadeia fez-se recorrendo a materiais e tecnologias
tradicionais para a construgdo dos diferentes elementos constitutivos.

Caracterizagdo construtiva das casas do sdculo XVI: sistema construtuivo, componentes
materiais e tdcnicas.

Uma primeira an6lise permite concluir que se trata de dois edificios de grande coer6ncia
construtiva, onde as modificag6es e acrescentos posteriores foram por.o destrutivos,
correspondendo, em ambos os casos, a divisdes em tabique que foram, simplesmente,
associadas irs paredes de taipa e de alvenaria pobre prd-existentes, d construgdo de instalag6es
sanitfuias, nas casas do padre, uma das quais em anexo, no logradouro, i modificag6o parcial
dos sistemas de pavimento, a cortes nos muros para instalgdo das condutas de 6gua e esgotos ei abertura e substituigdo de alguns vdos nas casas do padre.
Ao constituirem interveng6es pontuais, preservaram as leituras dos respectivos edificios como
conjuntos coerentes, correspondendo a im6veis de elevada quaiidade patrimonial, apesar do
mau estado de conservagdo do edificio da antiga cadeia, principalmente da parede norte, da
cobertura e do duplo beiral.

fundagoes - as casas da par6quia aproveitaram parcialmente estruturas prd-existentes para
embasamento, sendo as restantes funda96es das casas, fundag6es directas em alvenaria de
pedra, de 0,60 metros acima do terreno, iddnticas, ali6s, ds fundagoes do antigo edificio da
cadeia.

paredes - s6o em alvenaria de taipa comum e em alvenaria pobre, com uma largura de 0,50
metros em ambos os edificios.
""'A utilizaqdo do c|vado como medida das cofragens verifica-se tanto nas paredes dos
edificos de taipa como nqs construgdes de mttralr)r...,' tsz

""' As paredes deste material, quando bem realizadas e rebocadas, sdo muito duradouras e a
sua espessura oferece boas condiqdes de isolamento tdrmico. A taipa necessita, contudo, de
certas precauqdes nq sua execugdo, sendo uma delas evitar o contacto com q humidade do
solo e o seu consequente apodrecimento; para isso constroi-se umafundaEdo em alvenaria de
pedra, que se eleva sempre acima do terreno...os vdos sdo abertos, depois da parede
terminada, tendo sido previamente colocadas as padieiras em madeira... " 3t,

r5'cATARrNo, 
Helena, Fortificaqdes do periodo Armoada no sur de portugar, , pp. l3-lgr5r MARTINS' Arnrr Pires et alii, Arquitectura Popular em portugal (zona 6-Algarve),2" edigdo, Associagdo

dos Arquitectos portugueses, Lisboa, 19g0, pp.62g_630
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Fotografias:
-embasamento da casa do padre
-parede de taipa (casa de Manta Rota)
-janela da vizinha Delmira
-gigantes da casa do padre

Ao apresentarem caracteristicas de baixa resist6ncia a determinado tipo de esforgos,
nomeadamente em relagSo aos impulsos laterais, motivados pelo peso dos telhados, as casas
do padre, em taipa, exigem a oposigdo de fortes massas de alvenaria nas paredes exteriores -
os gigantes.

Utilizada numa expressdo de continuidade at6 aos nossos dias, a taipa comum, diferente da
taipa militar, 6 uma tdcnica de edificagSo bastante difundida no Algarve, como aliiis em todo osul portugues, pelo baixo custo, simplicidade do seu processo e perfeita adaptagdo is
condigdes ambientais; de facto a casa d fresca de verdo e quente no Inverno.
Sobre as caracteristicas da taipa, formas de preparagao e utilizagao em obra, cuidados
especiais de acabamento, condicionantes do uso,-principais patologias e formas de eliminagdo
d-e patologias, consultar, entre outras, as seguintes obras: Arquitectura Popular em portugal
3sa, Arquitectura Tradicional Port-uguesa *s, Arquitectura em Terra tt; e Recuperagdo e
Conservaqdo em Zonas Hist1ricas 357 

.

Aldm de assentarem sobre alvenaria de pedra, as paredes de taipa destas casas, de modo a
combaterem a humidade, sdo revestidas com argamassa de reboco contendo barro e cal como
forma de facilitar a aderdncia e foram posteriormente caiadas.
A caigio de acabamento e a sua frequ€ncia protegem, assim, a casa. A cal d, ali6s desde
sempre, uma cias componentes fundamentais na arquitectura tradicional, quer pelas suas
qualidades como ligante, quer como acabamento e manutenqdo das edificagdes.
Gesto tradicional na casa do sul, a caigdo peri6dica contribui para a higiene e frescura da casa,
para o bom estado das suas paredes face ir humidade e aos fungos e ainda para a beleza e
qualidade estetica dos edificios.
No entanto, principalmente nas casas do padre, a queda de alguns bocados de reboco original
e a sua substituigdo por novo reboco cuja argamassa detem uma excessiva mistura de cimento,
faz com que a cal ndo adira, apresentando algumas paredes, interiores e exteriores, manchas
com cimento a vista.

Pavimentos - na origem, muito possivelmente, em terra batida, os pavimentos sdo em ladrilho
no edificio da antiga cadeia e em partes do edificio da par6quia. Pelo desgaste que
apresentam, os ladrilhos (0,30x0,15x0,03), se ndo sdo contempor6neos das casas, devem ter
alguns s6culos. O fogo devoluto do edificio pertencente ao clero, mistura mosaico hidr6ulico
avermelhado, resultado de uma intervengE.o de meados deste sdculo, com ladrilhos.

'50 MARTINS, Arnrr pires; cASTRo, celestino de; ToRRES, Fernando, Arquitectura
(Zona 6-Algarve), Associag6o dos Arquitectos portugueses, Lisboa, 19g0, pp. 5'r5-690r55 OLIVEIM, Emesto veiga de; delrmNo, Fernando, Arquitectura Tradicional
Quixote, Lisboa, 1992

Popular em Portugal

Portuguesa, ed. Dom

156 ALEGRIA , Josd,, Arquitectura em Terra, ed. C.M.Silves, 1992r57 MATEUS, p(ui, Recuperagdo e Conservaqdo em Zonas Hist6ricas - M6rtola, um caso de estuclo, Tese deMestrado em Recuperagdo do Patrim6nio Arquitect6nico e Paisagistico, Universidade de Evora, 1995, pp.90-
101
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""'Quando o ladrilho d utilizado no revestimento de pavimentos interiores das habitagdes... a
sua aplicagdo d feita com evidente cuidado e imagiiagdo, mesmo no tragado mais singelo e
traduz, em certa medida, uma manifestaEdo de assiio e gosto no arranjo da casa..." 358 "

Coberturas - inclinadas, em telha de canudo argamassada, com uma 6gua no antigo edificio
prisional e com duas 6guas nas casas propriedade da igreja.
Reflexo da simplicidade das plantas dos edificio., u, .ob..turas de uma e duas 6guas, estdo
orientadas segundo a menor dimensdo dos edificios, atrav6s de um processo construtivo
simples, econ6mico e efrcaz.
O revestimento de cobertura dos telhados 6 feito por telhas de canudo ou de Santa Catarina
(nome de um povoagdo do concelho de Taviru, .orn tradigSo no fabrico de materiais
cerdmicos), cujas qualidades: leveza, impermeabilidade e resist€ncia, proporcionam um bom
revestimento de cobertura dos edificios. Feitos e reparados, d moda tradicional, os telhados
assentarn, em ambos os casos, nas estruturas em barrotes de madeira de pinho, com forro de
canigo.

O canigado d um conjunto de canas, cortadas das margens da ribeira de Cacela, formando uma
esteira sobre a qual d assente a telha.
O remate da cobertura d em duplo beiral na antiga cadeia e numa 6gua no telhado da casa do
padre' O beiral, duplo ou simples, d sempre saliente do teihado, protegendo, assim, as paredes
de taipa dos edificios.
No telhado da casa do padre, na 6gua virada a nascente, aparece uma chamind de grande
qualidade e efeito estdtico que se considera como pormenor not6vel, embora de datagdo
posterior d do edificio, muito possivelmente, d.o sdculo xvlll.

Cantarias - o estatuto que a pedra possui face ao edificio parece ganhar expressao nas casas
quinhentistas de Cacela. Assim, enquanto as casas da cAmra e da cadeia, simbolos do poder
politico, enaltecem os seus padrOes funcionais com o recurso d utlizagdo de elementos em
pedra, nas soleiras das portas e nos lintdis chanfrados e/ou salientes que lhes definem as
molduras, as casas do padre, de cariz habitacional, ndo apresentam cantarias nos vdos, embora
a pedra seja utilizada nas soleiras e nos degraus.
Poder-se-d afirmar que em Cacela, no sdculo XVI, as cantarias, de calcdrio, dd.o aos edificios
ptiblicos um estatuto de grandeza face aos edificios habitacionais que representam o comum
da arquitectura popular.

Importa, entretanto, colocar a seguinte quest6o: Ser6 que as casas do seculo XVI, que de
forma indelevel marcam a paisagem urbana da vila de Cacela sao, tal como a igreja, pioduto
da escola algarvia de arquitectura quinhentista que teve em Andrd Pilarte o seu expoente
m6ximo?
Tuto levar a crer que sim, pois como refere Horta Correira3se a arquitectura algarvia,
diversificada e original no periodo manuelino, aderiu cedo uo, .rqr.rnu, formais da
Renascenga, manifestando-se em escolas com expressdo pr6pria, centrali zad.as na figura de
Andrd Pilarte ou sob a sua infludncia de estilo.

,ll 1t::::ro dos Arquitectos portugue ses, Arquitectura popttlar em portugal, p.63g
"' CORREIA, Jose E.Hort a, Andrd Pilarte no Centro de um'a Escola Regional de Arquitectura euinhentista, lySimp6sio Luso-Espanholde Hist6ria da Arte, Universidade de coimbra, l9gg, pp.3g7 e 395
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Poder-se-d entdo concluir que as casas, quinhentistas, da vila de Cacela, a que entretanto
desapareceu, mas cujo registo se fazneste trabalho, e as que hoje ainda subsistem, constituem
testemunhos importantes da 6poca iiurea da arquitectura aigarvia.
Muito possivelmente da "escola de Tavira'l u .uru u,iU*u de Cacela, do s6culo XVI,
enquadrada num contexto de um loteamento de possivel origem medieval, 6 de um s6 piso,com cobernrra de uma ou de duas 6guas, remate em duplo beiral na maioria dos casos, eportas sem ou com molduras de calc6rio com arestas chanfradas ou moldura lisa com lintel
saliente.
Como refere Horta Correia360 "...a casa urbana algarvia do sdculo WI seria normalmente de
um sd piso nas terras mais pequenas...com a manutenQdo de loteamento de origem medieval,
condicionado o espaqo pela cerca muralhada. As casis tdrreas com cobertura de duas dguas
e remate em duplo beiral... o Manuelino deixou marcas importantes tambdm na arquitectura
civil pelo que respeita ao desenho e vdos...apresentando-se as molduras quinhentistas com
arestas chanfradas, embora lisas, atd pelo menos os meados do sdculo...,,
Aindasegundo o mesmo autor'6r "...,i rpartir da segunda metade do sdculo WI que sefixa
uma composiqdo organizada e uma volumetria no sentido horizontal. Comeqam a aparecer
entdo um maior e mais regular espaQamento dos vdos,...regras de simetria na fachadacentralizada pela porta e moldura lisa com lintel saliente e proporgdes pr6ximas do duploquadrado' Coincide esta mudanqa estrutural na sua simplicidade, linearidade e sobriedade
com o essencial do <estilo chdo>, fazendo sentir as suas marcas atd muito tarde na
ar qui te c tur a por tugues a... "

Edificios habitacionais do s6culo XVIII: (re)construidos ap6s o terramoto de 1755

A planta da vila de Cacela desenhada por Josd Sande de vaconcelos em 1775, revela-nos aexist€ncia, naquela data, das "...cazas io Governador..." junto dfortaleza,do lado nascente edas casas onde morava o sacristdo, junto ds actuais "casas do padre", no local onde em
meados do seculo XiX se viria a implantar o cemitdrio, hoje desactivado.
Ambos os edificios terdo desaparecido entre 1775 e 1874, pois neste ano Estacio da Veiga
desenha uma planta da vila onde n6o se encontram assinalados os referidos edificios.
De acordo com a planta de 177 5 e com o Tombo de Vila Real de Santo Ant6bio, fl.3 de 17g5,
os rinicos edificios habitacionais existentes na vila, aldm daqueles entretanto desaparecidos edos edificios quinhentistas atr6s referidos, sdo quatro casas localizadas no quarteirdo dosantigos edificios da cdmara e da cadeia.
Estes edificios, tdrreos, apesar de ocuparem lotes definidos no sdculo XVIII, apresentam
eiementos de dpocas de construgdo posteriores. Se o edificio, hoje, ocupado pela pastelaria,foi construido de taiz, em 1992, apos a demoligdo do edificio setecentista, tendo sidodestruidos, entio, todos os vestigios da sua funda96o e o edificio onde est6 instaiada a sede daAssociagao de Defesa do Patrim6nio desapareceu enquanto edificio setecentista na decada dequarenta deste seculo, tendo sido, tamb6m em 1992, objecto de uma intervengao de modo arestituir-lhe o cardcter e a linguagem arquitect6nica originais, os outros dois edificios

'uo CORREIA, Jos6 E.Hon a, A.Arquitectura Algarvia do sdc.xw ao sdculo xlx: Tentativa de Caracterizaqdo in<4o congresso do Arsarve>, edigdo do Racal ci-ube de Sirves, 19g6, pp.r97-202ror CORREIA; Jose E'Horta, Arquitectura Portuguesa - renascimento, maneirismo, estilo chdo, EditorialPresenga, lu edigdo, Lisboa, 1991, pp.6g e 69
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construidos no sdculo XVIII, foram, igualmente, objecto de campanhas de obras durante este
sdculo mantendo, no entanto, elementos da fundagdo.
Assim, subsistem na povoagdo como fnicos edificios habitacionais construidos no sdculoXVIII, ap6s o teramoto, as casas contiguas aos antigos edificios da cAmara e da cadeia.

Fotografias:

-casa da D.Conceigdo
-casa do Jodo Mangas

A sua (re)constru96o ter-se-ir concretizado, tal como a reconstruqdo do resto do Algarve
depois de 1755, quer ao sabor do gosto barroco, quer da influ6ncia da arquitectura pombalina,
mas sobretudo, num estilo vernacular de revivalismo seiscentistar62.
Apesar de portadores de c6digos arquitect6nicos recentes, fruto de interveng6es realizadas no
sdculo XX, que acabaram por apagar caracteristicas da expressdo arquitect6nica original, os
edificios habitacionais fundados no sdculo XVIII ou que ocuparam esses lotes desde entdo,
apresentam, numa evolugdo de continuidade baseada em adaptagoes com escala, proporg6es evolumetria especificamente algarvias, a actualizagdo de um modelo corrente nos seculos
anteriores na regido sul do pais.
Como faz notar Horta Correiarur o aparecimento do Barroco, tardio tamb6m no Algarve,
parece relacionar-se com o terramoto de 1755 e com um determinado desenvolvimento
sentido pelas cidades e vilas do litoral algarvio.
E entS'o que, ainda segundo o mesmo autor, se introduzem novas morfologias: "...altera-se oremate dos beirais formando-se um novo tipo, que perdura quase ita d actualidade,
extremamente balanqado e recurvado, moldado ,* *orro e assente sobre pilastras ott
cunhaisfingidos...As maiores mudanqas operam-se todavia, no desenho dos vdos...,,r6a
Poder-se-6, pois, afirmar que as casas de habitagdo (re)construidas em Cacela ap6s a
destruigao generalizada provocada pelo terramoto de 1755 e embora apresentem alterag6es
mais ou menos profundas introduzidas no sdculo XX, configuram uma continuag6o do
essencial das tipologias anteriores no seio de uma arquitectuta vernacular mas onde se devem
sublinhar as mutag6es morfol6gicas expressas no desenho dos beirais e dos vdos.

Caracterizaqdo construtiva das casas
materiais e t6cnicas.

do sdculo XVIII : sistema construtivo, componentes

A casa ao ser entendida como patrim6nio familiar 6 construida, tradicionalmente, de modo adurar o mais tempo possivei. A sua ocupagdo pelas sucessivas geraq6es e um aspecto
importante das componentes sociais de uma edificagdo, pelo que no processo construtivo se

162 CoRREIA, Josd E.Horta, A Arquitecura do Algarve como Expressdo privilegiada da sua Especificidadecultural, in <o Algarve na perspectiva da Antropologia Ecol6gicu, nvic, Lisboa, 19g9, pp.l35- r 4616r CoRREIA, Jose E.Horta, A Arquitectura Algarvia do sdc. xv aos dc.xtX - Tentativa de Cacracterizagdo, in
<<4o congresso de Algarve>, vol. r, edigdo do Racal clube de Sirves, 19g6, pp.r97-202re Id., /b., p.199
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pretende a garantia da durabilidade, sendo para isso importante a escolha dos materiais e o
grau de qualidade que possuem.
No entanto e face irs condigdes econ6micas
podia, com reflexos numa qualidade menos
necessitar de interveng6es constantes.

existentes, muitas vezes construia-se como se
boa da construgSo, acabando os edificios por

As vdrias campanhas de obras operadas nos edificios, sob os novos gostos vigentes, acabou
por modificar as suas autenticidades formal e construtiva.
Contudo e ressalvando o facto de os rinicos edificios habitacionais setecentistas n6o
apresentarem, na integra, as suas caracteristicas formais e construtivas, originais, toma-se
importante fazer uma refer6ncia ao sistema construtivo e ds componentes b6sicas dos seus
processos construtivos.

Fundag6es - sdo fundag6es directas em alvenaria de pedra, que foi possivel identificar
aquando da demoligdo e construgdo dos edificios contiguos. A constituigao das fundag6es
assemelha-se muito ir que que se observa nas paredes resistentes dos respectivos edificios,
apresentando em relag6o a estas uma sobrelargura, nd.o determinada.

Paredes - sdo em alvenaria de pedra, pobre, com uma espessura de 0,50 metros, em ambos os
edificios. A constituigdo das paredes em alvenaria de pedra e barro, parece p6r em destaque
por Y lado a disponibilidade local do material petreo, que existe em pouca quantidade e por
outro lado a redugio do tempo da construgdo e dos custos de transporte com o consequente
baixamento do orgamento final da obra.
A pedra utilizada nestas paredes - essencialmente calcario e conglomerados - parece ter
origem no aproveitamento de restos de construg6es antigas degradadas ou provenientes do
leito da ribeira.

" A utilizagdo do calcdrio na construqdo ndo apresenta aspectos novos quando empregado
em olvenarias...as alvenarias de modo geral sdo executo, ,oi,* pedras peqrrror... " tos' o

Delimitando 6reas domdsticas, de estruturas simples , de 42 m2 num edificio e d,e 25 m2 no
outro, as paredes resistentes apenas se individu altzam na fachada principal, pois todas as
outras paredes se "encostam", ou a edificios contiguos, ou a muralha de silharia de pedra de
edificagSo da 6poca romana.
As paredes apresentam, exterior e interiormente, manchas com cimento ir vista devido d
substituigio dos revestimentos tradicionais, feitos d base de rebocos de argamassa fraca com
areia e cal a6rea, por rebocos cuja argamassa possui uma excessiva mistura de cimento, o que
ndo permite a aderdncia da cal.

Pavimentos - apesar de nenhum dos edificios apresentar os pavimentos originais, sabe-se,
atrav6s de informagSo prestada por alguns habitantes da povoagao que antes da substituigdo
pelo actual pavimento - mosaico hidr6ulico - o "chdo das casas" era em ladrilho tradicional,
em cerAmica, de forma rectangular.

'55 MARTINS, Artur Pires; CASTRo, Celestino de; ToRRES, Fernando, Arquitectura popular em portugal
(Zona 6-Algarve), Associagdo dos Arquitectos portugueses, Lisboa, \9g0,p.632
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Coberturas - as coberturas estdo feitas ir moda tradicional. Os telhados, ambos de duas 6guas,

assentam em estruturas em barrotes de madeira, com forro de canigo, sobre o qual se disp6em

as telhas de canudo, da regi6o.
Os telhados apresentam cuidados especiais de acabamento que se fazem notar especialmente

na colocag6o das telhas, cujas extremidades se encontram bem argamassadas, tanto ao longo

das empenas, como nos espig6es e nos respectivos beirados.
"...Sendo o telhado de uma casa, o seu coroamento, necessdrio se torna harmonizd-lo com o

conjunto da construqdo, do qual constitui um dos principais elementos. Essa harmonia

deverd compreender ndo s6 aforma da armaEdo do telhado, como a sua natureza e c6r..." 366

O remate dos telhados d diferente em cada um dos edificios. Se o edificio contiguo ir antiga

cadeia apresenta um beirado simples, o edificio adjacente ao actual restaurante, possui um

novo tipo de beiral, mais balangado e recurvado, moldado em massa e assente sobre pilastras.

Vdos - se a composigdo da fachada do edificio com a frente mais larga, assenta no uso da

porta e da janela, o outro edificio apenas tem uma porta no centro da fachada. Se o vdo, pela

sua dimensdo, poder6 remontar ao sdculo XVIII, a caixilharia, embora de madeira de ripas ao

alto e postigo, d mais recente.

Os vdos - porta e janela - do outro edificio setecentista, denotam um desenho e um modelo de

caixilharias datadas j6 deste sdculo, tendo sido integrados de modo menos correcto na

composigao da casa, alterando sobremaneira a sua harmonioa formal, original.

Os dois edificios de fundagdo setecentista que integram ainda alguns elementos originais,

nomeadamente os alicerces, a maioria das paredes, coberturas e respectivos remates, inserem-

se num quadro tipologico que p6e em evid6ncia a assimilagdo de valores e caracteres de

cunho regional, no seio de uma arquitectuta tradicional, onde ganha expressdo um novo

desenho dos beirais.

Edificios habitacionais do sdculo XX : construidos nas trds primeiras decadas.

As obras pouco criteriosas que nos irltimos anos t6m sido praticadas, apagaram ou falsearam

muitas das caracteristicas originais dos edificios construidos no inicio deste s6culo.

No entanto, o conhecimento que se tem das edificag6es antes da sua substituigdo ou

deformagdo e a observagio directa que se realizou aos edificios que ainda mant6m as suas

expressoes arquitect6nicas originais, permitiu a seguinte an6lise das tipologias dos edificios

construidos neste periodo.
Dos vinte e quatro edificios, habitacionais e/ou comerciais que comp6em a povoagdo, quinze

foram construidos nas tr6s primeiras decadas deste s6culo, embora tr6s deles tivessem sido

posteriormente demolidos e construidos deraiz, no periodo pos 25 de Abril de 1974.

Adopta-se, ent6o, na edificaglo da vila, um conceito de fachada principal cuja composigdo e

desenho denotam um tratamento mais cuidado e rico de pormenor, contrapondo com o de

fachada de traseiras, de car6cter mais rural em que se verifica um despojamento de porrnenor.

Introduz-se uma nova tipologia na composigdo das fachadas que passam a assentar, sempre

que a frente do lote o permite, no uso de uma <triade>: uma porta e duas janelas.

166 SEGURADO, Jo6o dos Santos, Acabamentos das construqdes, 3u ediqSo, Livraria Berrrand,

Lisboa,s.d.,pp.l4- 15
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Mais uma vez se nota um desenvolvimento da construgSo tradicional, local, atravds de um
processo evolutivo continuo, submergente de modelos anteriores, pois se a composigS.o das
fachadas das casas dos sdculos XVI e XVIII ndo assenta no gosto da <triade>>, elas sdo

sensiveis com as desse tipo, apresentando afinidades de composigdo e canone.
A tipologia mais frequente dos edificios habitacionais construidos no inicio do s6culo XX
baseia-se, pois, na sequ€ncia de vdos ordenados segundo o ritmo 1+1+1, em que as janelas se

disp6em simetricamente em relagdo i porta.
A platibanda gue, com a chamin6, constitui um dos elementos considerados mais
representativos da arquitectura algarviu tu', surge pela primeira vez na vila e como
complemento de fundamental relevo, no conceito de fachada principal.
"...A casa de fachada define-se por si, podendo atingir o paroxismo, que a casa de platibanda

id evidencia, de a fachada tomar o lugar da casa, tal qual um cendrio cinematogrdfico...A

fachada continua a assumir o papel de cara...enquanto que as duas janelas que rodeiam a
porta qssumem a metdfora ocular... " 368

"...Virada para a plateia a platibanda aparece como sintoma de afirmaEdo...a casa de
platibanada acaba por traduzir a afirmaEdo individual..." 3u'

As platibandas alternam com os beirados mais simples ou mais balangados e recurvados, que

a casa do sdculo XX assimila dos modelos prd-existentes.
A composigdo de fachada corresponde interiormente uma organizagdo de espago, tambdm
representativa de uma tradigdo de habitar local: corredor ou pequeno vestibulo de entrada,
quartos laterais, "casa dejantar", quarto interior sem ventilagdo directa, dispensa e cozinha, se

a planta do edificio se desenvolve em profundidade ou "casa de entrada ou de fora" e,

lateralmente, cozinha e quarto(s) se a planta da casa se desenvolve paralelamente d rua.
"...A caracteristica principal da habitagdo algarvia d a sua simplicidade que se manifesta no
aspecto exterior, duma grande pureza de formas e de superficies, e na disposiEdo das peqas
qLte a compdem interiormente... " 3'o

Com coberturas de uma iigua no caso dos edificios cujas plantas se desenvolvem
paralelamente d rua e com telhados de duas 6guas nas habitag6es que se desenvolvem em
profundidade, alguns edificios constroem-se pela primeira vez com dois pisos, como forma de
adaptaqdo ao relevo natural.
Sendo estes os tipos de concepgdo funcional e estdtica comuns ir maioria dos edificios, a sua
caracterizagdo construtiva baseia-se, tambem, num sistema construtivo id€ntico e na repetigio
sucessiva de elementos por justaposigSo em banda.

Caracterizagdo construtiva das casas do inicio do sdculo XX: sistema construtivo,
componentes materiais e tdcnicas.

Os edificios construidos neste periodo mantdm, com alteragOes relativamente pouco
significativas, as caracteristicas gen6ricas do que foi a edificagSo nos sdculos anteriores.

'u' CORREIA, Josd E.Horta, A Arquitectura Algarvia do sdc.XV ao sdc.XX-Tentativa de Caracterizaqdo in <<4o

Congresso do Algarve>, vol. l, ediqdo do Racal Clube de Silves, 1986, pp. 197 -202
168 DIAS, Jacinto Palma, O Algarve revisitado, l' edi96o, Festa do Livro, Lisboa , 1994, pp. l 3 e l4
)6n Id., tb., p.2l
r'0 MARTINS, Arrur Pires; CASTRO, Celestino de; TORRES, Femando, Arquitectura Popular em Portttgal
(Zona 6-Algarvel, Associagdo dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1980. P.645
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De facto, o conjunto habitacional edificado no inicio do seculo XX regista, nruna evolugd.o de

continuidade, o recurso ir tipologia construtiva anterior, baseada em materiais e tdcnicas que

se mantiveram de forma significativa durante os tltimos cinco sdculos.

Verfica-se, assim, a perman6ncia de padr6es comuns na construgdo de edificios habitacionais,

entre os s6culos XVI e XX, centrados no uso de um restrito nitmero de materiais dominantes,

naturais ou pouco transformados.

Fundagoes - s6o fundag6es directas de alvenaria de pedra, que constituem simples

prolongamentos, ate ao solo, das pr6prias paredes mestras, com uma espessura um pouco

superior ds destas.

Paredes - as paredes principas ou mestras dos edificios construidos no inicio deste s6culo, s6o

em alvenaria de pedra ndo aparelhada, com 0,50 metros de espessura.

Esta espessura, que se mantem uniforme desde o seculo XVI, justifica-se n6o s6 por raz6es de

ordem estrutural mas tambdm por raz6es que, principalmente para as paredes exteriores, se

prendem com a fun96o que desempenham na protecaSo do interior habitado da casa, em

relagdo aos agentes atmosf6ricos.
De modo a evitar grandes desperdicios de materiais p6treos, principalmente calc6rio e

conglomerados, a pedra foi utilizada nas alvenarias, na sua apar€ncia natural, sob a forma de

blocos irregulares.
Estas alvenarias sdo executadas com argamassas tradicionais cujas composigdes reais se

desconhece. Importa salientar que se reveste de extrema importAncia o conhecimento das

caracteristicas fisicas e quimicas destes materiais, de modo a poder-se estabelecer modelos de

previsdo do comportamento das alvenarias com eles fabricadas.

Existe um conjunto de pelo menos quatro edificios que apresentam algumas anomalias de

car6cter estrutural, momeadamente fi ssurag 6es e desagre gaq 6es.
"...Em alvenarias antigas, sobretudo de pedra ndo aparelhada, ti corrente o aparecimento de

abaulamentos e desagregaEdes sttperficiais. Esles fen1menos estdo ligados d expansdo da

parede por acqdo cla httmidade qlte provoca a desagregaqdo das argama.ssas... 
t''

A cal, largamente utilizada nas argamassas tradicionais, desempenha fun96es de consolidagdo

estrutural nas paredes dos edificios construidos nesta dpoca, alem de constituir, como nas

dpocas anteriores, o seu acabamento, sob a forma de caiagSo a branco.

Sobre as paredes de alvenaria de pedra e as carcteristicas dos materiais pdtreos, formas de

utilizagdo em obra, cuidados especiais de acabamento, condicionantes do uso, patologias

principais e suas formas de utilizagdo, devem consultar-se, entre outras, as seguintes obras:

Edrtcios Antigos; ContribuiEdo para o Estudo do seu Comportamento e das Acqdes de

Reabilitaqdo a Empreender'i, C)iao de Apoio d ReabilitaEdo de Edificios Habitacionais 3'3,

RecuperaEdo e ConservaEdo em Zonas Hiit|ricas: Mdrtola, um caso de Estudo3Tt, Alteraqdo

17r AGUIAR, Jos6;APPLETON, Jodo; CABRITA, Ant6nio Reis, o6.cil., vol.2, LNEC, Lisboa, 1994,p.26
r7'? APPLETON, Jodo A.da Silva, Edificios Antigos, Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisboa,

199 i
,r AGUIAR, Jo6o; CABRITA, Ant6nio Reis; APPLETON, Jodo; Guido de Apoio d Reabilitaqdo de Edificios

Habitacionais, vol.2, LNEC, Lisboa, 1994
r'4 MATEUS, Rui, o6.cir., Tese de Mestrado em RecuperagSo do Patrim6nio, Universidade de Evora, 1995,

pp.1 1 1-l l7
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e Alterabilidade das Rochas 37s, Tratamento de conservaEdo de pedras em monumentos 376 
e

Humidade em Paredes 317 
.

H6 ainda a destacar o caso das paredes divisorias ou de compartimentagSo interior, ndo

estruturais - os tabiques - cuja solugdo construtiva, de imbito regional, decorrente de uma
tradiglo de construgdo do sul do pais, sdo executados em estreitos tijoios vasados, de tipo
antigo, ndo correntes.

Pavimentos - Consideram-se pela primeira vez dois tipos diferentes de pavimentos : t6rreos e
elevados. No que diz respeito aos primeiros, a sua constituigdo d muito simples: sobre a terra
batida colocou-se a camada de revestimento e desgaste em ladrilhos, tendo a sua aplicagio
sido feita com evidente cuidado.
Relativamente aos pavimentos elevados, originais, feitos de madeira, de um conjunto inicial
de quatro edificios que possuiam este tipo de pavimentos, apenas restam um, onde se pode

verificar a importAncia, predominante, da madeira como material estrutural e de revestimento.
A estrutura deste pavimento, de madeira de pinho, organiza-se de forma muito simples, com
recurso ao uso de perfis redondos.
A solugdo adoptada para a ligagio entre o pavimento de madeira e as respectivas paredes de

apoio, consiste no encaixe das vigas de madeira em aberturas feitas nas paredes.

O revestimento, de madeira, 6 de soalho d portuguesa.

E no edificio que ainda mantdm o pavimento elevado, original, que se encontra a rinica escada

construida no inicio deste seculoo, onde se pode verificar a aplicagdo do ladrilho em

coberturas de degraus com focinho de madeira, rematando o ladrilho e formando grade.

Coberturas - no que se refere i forma, as coberturas dos edificios construidos no primeiro
quartel do s6culo XX, eram na sua totalidade, coberturas inclinadas. Reflexo do
desenvolvimento das plantas dos edificios, as coberturas eram de uma 6gua no caso dos

edificios que se desenvolviam paralelamente d rua e de duas 6guas nas casas cujas plantas se

desenvolviam em profundidade, com predominAncia destas riltimas.
Se as coberturas apresentam estas duas formas a sua constituigao 6 comum a ambas,

caracterizando-se por serem coberturas simples e portanto mais econ6micas e de eficdcia
garantida.

A estrutrura de madeira resume-se a um conjunto de vigas de perfil redondo, dispostas

paralelamente, vencendo como pegas simples, os vlos existentes. Sobre os barrotes coloca-se

o <encanigado>: "...isto ti, um conjunto de canas ligadas uma ds outros e aos barrotes por
meio de cordel; a telhct d ligada ao encaniqado por uma camada geral de argamassa
estendida sobre aquele, permitindo obter um regular isolamento tdrmico, em virtude da
presenqa simultiinea da cana - elemento celulctr - da argamassa e da telha..." 318

Este procedimento construtivo, comum ds casas dos sdculos XVI e XVIII, p6e em relevo a

perpetuagdo de uma maneira tradicional de construir telhados com recurso a tdcnicas e

materiais de construgSo utilizados, desde hii muitos s6culos, pelo homem do sul.

r'5 AIRES-BARROS, Luis, AlteraEdo e Alterabilidade das Rochas,lnstituto Nacional de [nvestigagSo Cientifica,
Lisboa, 199 i
r'6 CASTRO, Elda de, ob.cit., LNEC, Lisboa, 1984
r" HENRIQUES; Fernando, Humidade em Paredes, LNEC, Llsboa, i994
r78 MARTINS, Artur Pires;CASTRO, Celestino; TORRES, Fernando, ob.cit.,p.635
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O tipo de telha que ent6o se empregava, em exclusivo, era o da teiha de canudo ou de Santa
Catarina (designagdo local) formada por um rectAngulo liso virado em meia cana. Esta telha
era assente em fiadas, sobre o canigo, sendo depois dispostas fiadas invertidas sobre as suas
arestas, formando as capas e os canais, at6 cobrir-se todo o edificio.
O remate dos telhados ou continuou a ser feito atrav6s de beirados simples e de beirados mais
balangados, moldados em masssa, segundo a tradigdo setecentista, ou passou a ser feito com
um elemento emergente da cobertura, entao introduzido na arquitectura tradicional da vila: a
platibanda.
Se atrav6s dos beirados as 6guas pluviais sdo directamente escoadas para a rua sem qualquer
recolha ou encaminhamento, nos seis casos dos telhados cujos remates eram em platibanada,a
iigua da chuva era encaminhada ao longo de uma caleira encostada iquela, que a escoava
depois, para o logradouro ou para a rua.
"...8, nas platibandas e nas chaminds que se manifesta a mais rica exuberdncia decorativa do
algarvio, podendo-se considerar alguns exemplos, autLnticos motivos de arte popular...A
platibanda, atinge grande importdncia na Arquitectutra local...o que mais populariza a
platibanda algarvia, d a riqueza que por vezes apresenta a sua decoragdo, riqueza que estd
intimamente relacionada com a ostentaQdo que o algarvio imprime d sua casa..." 37e

( Fotografia de platibanadas )

Se as platibandas, que hoje se podem ver na povoaqdo, pertencem a edificios construidos no
inicio do seculo, tamb6m os exemplares das chamin6s tradicioanis que ainda se conseryam,
datam desse periodo, exceptuando a antiga chamind da casa do p6roco, construida, muito
provavelmente, no seculo XVIII.
Este conjunto, que integra chamin6s de deferentes tipos e formas, detem um elevado valor
pldstico e decorativo sendo considerado um dos elementos mais representativos da
arquitectura da viia.
De formas cilindricas ou prism6ticas, as chamin6s sdo perfuradas em redor com motivos
geomdtricos, executados com materiais cerdmicos.
Os seus coroamentos p6em em destaque o gosto pelo decorativo e pela omamentagdo,
propriedades tao queridas da arquitectura tradicional algarvia.
A16m das chaminds mais ou memos rendilhadas, de execugdo tradicional, h6 a destacar pela
sua raridade, no contexto da regido e da povoagdo, e pela sua perfeita adptagSo ao meio - a
<chamine de bal6o>.

(Fotografia de chaminds )
-incluindo a de baldo-

"...A chamind de baldo, ao contrdrio
pois utiliza um parapeito como corta

das anteriores, d de natureza estritamente funcional,
-vento; de modo a que o fumo ndo sejct regeitado na

r" Id., 16., p.6gl
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direcAdo do interior por influlncia da impulsdo do vento. Serd precisamente aqui,

confrontadas com esta chamind funcional, ...que as outras bem como os seus ruicleos

habitacionais, adquirem...um estatuto de transcendAnciaface ao mundo circunvizinho, o que

ndo foge d ideia do expoente religioso que d arquitectura muqulmana condensou nos seus

minaretes,...com a severidade dos seus volumes e as suas lisas brancuras...E essa

transcendAncia que a chamnind algarvia assume em relagdo aos seus suportes d exactamente

aquela que Henri Terrasse vA na arquitectura hispano-mourisca ao diferencidJa da cristd-
ocidental..." 380

V6os - embora a sua disposigdo na composigdo das fachadas e os seus desenhos originais
tivessem sido objecto de alterag6es mais ou menos profundas e as caixilharias de janelas e

portas tivessem sido quase totalmente substituidas por modelos muito menos expressivos que

os prot6tipos tradicionais, 6 ainda possivel registar os principais modelos de vlos e de

caixilharias utilizadas no inicio do s6culo.

Os modelos de vdos tradicionais das casas construidas nesta dpoca apresentam formas que

expressam mutagdes morfologicas de desenhos de modelos anteriores, apresentando as portas

e janelas exteriores, na sua maioria, as vergas superiores arredondadas e guarnecidas de

massa, caiadas de azul ou ocre.

As caixilharias eram de madeira, de duas folhas tanto nas janelas como nas portas. Nestas as

folhas recebiam postigos com bandeiras, enquanto que as janelas de modelo tradicional

apresentavam cada folha preenchida por duas ou tr6s chapas de vidro e portadas interiores em

madeira maciga.

(Fotografias de janelas de modelo tradicional)

As carcateristicas que Horta Correia considera dominantes da arquitectura algarvia podem ser

aplicadas na caracterizagdo da arquitectura praticada na viia de Cacela ate aos anos trinta do

seculo XX: "...escala humana, utilizaqdo de materiais frdgeis, a limpidez estrutural, a

simplicidade de composigdo, a nitidez na definiqdo do espago, a abertura a valores eruditos,

a aceitaEdo das novidades depois de transformadas localmente, a preocupagdo pela

decoraEdo dos vdos, a perfeita integraqdo na geografioia e a sua natural plasticidade... " 381

(Fotografia de Cacela nos anos sessenta)

Edificios habitacionais construidos, reconstruidos
obras no periodo pos 25 de Abril de 1974.

ou que foram objecto de camPanhas de

r'0 DIAS, Jacinto Palma, ob.cit., pp. 137 e 138

"' CORREIA, Josd E.Horta, A Arquitectnra do Algarve como Lrpressdo Privilegiada da sua Especificidade

Cultural, in <O Algarve na Perspectiva da Antropologia Ecol6gico, INIC, Lisboa, 1989, p.146
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Como jii se teve oportunidade de referir, a vila de Cacela constitui um aglomerado de not6vel

originalidade e especial significado, distinto e sem par no litoral algarvio. A riqueza dos

sucessivos planos topogr6ficos criados pela sua estrutura urbana, que continua a manter o

essencial da sua integridade, o elevado efeito qualificador da cisterna, da fortaleza e da igreja,

e a inquestiondvel beleza e "forga" da paisagem envolvente, acabam por desviar a atengdo dos

intmeros atropelos praticados, a vdrios niveis, na quase totalidade dos edificios da povoagdo.

Pode afirmar-se, de facto, que dos vinte e oito edificios existentes no nricleo hist6rico -

incluindo a fortaleza. a igreja e os cemiterios - praticamente nenhum est6 isento de uma ou

outra intervengio infeliz, de data recente, que desta ou daquela maneira, deformou ou

empobreceu a sua imagem.
A excepgdo do edificio que se construiu na d6cada de sessenta, todas as outras interveng6es

causadoras de dissonAncias ambientais mais ou menos profundas, se realizaram no periodo

p6s 25 de Abril de 1974, estando neste momento a decorrer na vila duas interveng6es pouco

"judiciosas", com o aval da Cdmara Municipal de Vila Real de Sf Ant6nio, do Instituto
Portuguds do Patrim6nio Arquitect6nico e Arqueol6gico e do Parque Natural da Ria Formosa.

Deconentes dessas interveng6es, licenciadas ou clandestinas, resultaram adulteragdes que,

consoante o maior ou menor grau de gravidade, se podem agrupar, genericamente, em dois

grupos.

No primeiro incluem-se para aldm do edificio construido nos anos sessenta, os edificios que

passararn por demoligdo e (re)construgdo sem respeitar o cardcter e a linguagem

arquitect6nica prd-existentes, ou por obras profundas de remodelagdo. E que integram a

destruigdo de bens patrimoniais insubstituiveis, o aumento de volumetrias, a ocupaqio total e

indevida de logradouros e o desrespeito pelo espago exterior pirblico e pela paisagem.

Do segundo fazem parte os edificios que sofreram alterag6es e modificag6es mais

circunscritas ao nivel do pormenor, embora a sua quantidade e p6ssima qualidade tivesse

conduzido ir destruigdo quase generalizada dos modelos genuinos referentes, nomeadamente, a

organizagdo tradicional do interior das habitag6es, ds caixilharias de portas e janelas e a

determinadas componentes t6cnicas construtivas, tradicionais.
No entanto e em oposigdo ao vasto conjunto de intervenE6es de impacte patrimonial negativo

h6 a destacar um "caso exemplar" de recuperaglo patrimoniai e funcional, respeitante ao

edificio no 15 - sede da Associaglo de Defesa do Patrim6nio Natural e Culturai de Cacela -

com resultados de ineg6vel importAncia no contexto da salvaguarda e valorizagdo do

patrim6nio locai.
A referida intervengdo centrou-se na saivaguarda da autenticidade formal e material, ainda

possivel, e na recuperagS.o da expressio arquitect6nica, exterior e interior.
Depois da recomposiqdo morfol6gica tradicional da vila, foi adoptada a solugdo que melhor
identificava o patrim6nio da povoag6o e mais pr6xima estava da mem6ria, testemunhada,

entrando em linha de conta apenas com a necess6ria atengdo ir funcionalidade essencial e ir
marca actual da intervengS.o.

Caracteizaqdo construtiva das casas construidas, reconstruidas ou reparadas no periodo

25 de Abril de 1974: sistema construtivo, componentes materiais e tdcnicas.

Introduzem-se, a partir de entio, alterag6es substanciais dos h6bitos construtivos, tendo-se

perdido um referencial de tradigio que se mantinha quase imut6vei desde h6 seculos.

pos
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De facto, o recurso que pela primeira vez se faz, a novos materiais como o tijolo vermelho
firrado e o betdo armado, tornou-se determinante para o abandono e esquecimento dos

componentes materiais e das tdcnicas tradicionais consagradas por s6culos de experiCncia, na
edificaqdo da vila.
A utilizagio de materiais "naturais" e tecnologias tradicionais para a construgdo dos diferentes
elementos constitutivos dos edificios 6 substituida pela utlizagdo de materiais "artificiais" e de

novas formas de concepgSo, projecto e execugdo de elementos estruturais e ndo estruturais.

As principais tipologias estruturais e construtivas adoptadas na maioria dos edificios
reconstruidos, reparados ou feitos de raiz neste periodo, conduzem ir exist6ncia, pela primeira
yez ta vila, de edificios de betdo armado com grande percentagem de alvenaria de

preenchimento, sobretudo em tijolo e edificios com estrutura integral em betdo armado.

Fundag6es - abertas para sapatas e para as novas paredes de alvenaria de tijolo, as fundag6es
sdo, maioritariamente, em betdo cicl6pico, do tipo continuas, e apresentam dimensOes diversas

de acordo com os respectivos projectos de estabilidade, de modo a satisfazerem, sempre, as

condig6es de seguranga no local.
De forma a evitar a transmissSo de humidade irs novas alvenarias, algumas fundagdes
apresentam lintel, em bet5.o simples, devidamente isolado.
O enchimento foi feito, geralmente, utilizando pedra grada e bem compactado com vibrador.

Paredes - em geral, as paredes exteriores s6o em alvenaria de tijolo de barro vermelho furado,
com ou sem caixa de ar, com uma espessura m6,xima de 0,30 metros.
O recurso aos panos dobrados em paredes exteriores 6 feita para reforgo das condigdes de

isolamento hidr6fugo, tdrmico e acirstico.
Embora em menor ntmero, algumas paredes sdo em alvenaria de blocos de betdo e/ou de

aglomerados leves.
As estruturas dos edificos, construidos neste periodo, s6o em bet6o armado e executadas em

conformidade com os projectos da especialidade ent6o aprovados.
A maioria das paredes interiores, tamb6m em alvenaria de tijolo furado, apresentam uma
largura m6xima de 0,15 metros.
Os revestimentos, exteriores e interiores sd.o, tanto nas paredes principais como nas paredes de

compartimentaglo, em reboco iiso de cimento, cal e areia com aditivo hidrofugo pr6prio, no

caso dos revestimentos exteriores que receberam o acabamento em pintura a tinta pl6stica
branca, na maioria dos casos.

Tambdm na maioria dos casos, as paredes interiores das instalag6es sanitarias e das cozinhas

foram revestidas com azulejo, atd determinada altura.
Por sua vez, os elementos decorativos em platibandas, socos e guarnecimento de vads, s6o

constituidos por massa de reboco em ressalto de 0,015 metros, maioritariamente pintados em
aztil.

Pavimentos - tanto nos pisos tdrreos como nos elevados, continua a verificar-se, embora em

reduzido nirmero de casas, a utlizagdo do ladrilho tradicional assente sobre massame de

betonilha,
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No entanto os revestimentos que ent6o mais se utilizam, s6o o mosaico vidrado tipo "Recer",
o mosaico hidr6ulico e a tijoleira cerAmica vidrada, aplicados utilizando como material de

ligagdo d. "laje" do pavimento, argamassas de cimento, cal e areia.
Nalguns casos e em especial nas cozinhas e nas instalag6es sanit6rias, os pavimentos em

materiais cer6micos apresentam acabamentos especificos 2r base de produtos oleosos, gordos,
que impregnando o revestimento criam uma barreira resistente e impermedvel.

Coberturas - relativamente i forma, as coberturas dos edificios (re)construidos e reparados no
periodo p6s 25 de Abril de 1914, incluindo o edificio datado de 1967, apresentam al6m das

coberruras inclinadas, uma nova tipoplogia: as chamadas coberturas planas ou em terrago.

Relativamente is coberturas inclinadas, de uma ou de duas 6guas, que ent5o se constroem, 6

introduzida uma nova tilopogia construtiva, com algumas variantes, mas com um objectivo
comum: a obtengdo de estanquicidade dos telhados.
Na maioria destes casos, sobre o ripado prd-esforgado ou sobre a laje de fono - tipo
"Premolde" com muretes para assentamento do ripado, foram assentes chapas onduladas de

fibrocimento (PST 205 da Lusalite ou P 117 da Cimianto) pr6prias para a colocagdo das telhas

de canudo.

Pelo menos em dois casos, edificios nos 13 e 15, as referidas chapas de fibrocimento foram
assentes sobre placas de cortiga colocadas sobre uma "estrutura metdlica" que, por sua vez, se

colocou sobre o canigado, como forma de isolamento t6rmico mais consistente.
Por sua vez, ao revestimento tradicional em telha de canudo de Santa Catarina junta-se, por

substituigdo daquele, uma nova solugdo de revestimento, constituida por telha lusa.

Embora nalguns destes telhados se mantenharn os remates tradicionais de beirado, a sua

execugdo 6 todavia mais grosseira e imperfeita.
No que diz respeito ds coberturas planas ou em terrago, estas apresentam, necessariamente,

uma constituigdo mais complexa, dependendo os materiais e t6cnicas utilizadas da qualidade
construtiva do edificio.
No entanto, a variante construtiva mais comum, da cobertura em terrago, consiste numa laje -
tipo "Premolde" - sobre a qual se executa um isolamento hidr6fugo, com duas telas

betuminosas cruzadas e um isolamento tdrmico constituido por placas de "Roofmate PT" com
a espessura de pelo menos 0,04 metros, antes do assentamento de uma camada de protecgdo

pesada, levemente inclinada - I a 2 oZ - constituida, quase sempre, por ladrilhos de Santa

Catarina, assentes comjunta travada e bem aberta.
De modo a reforgar o isolamento t6rmico, o revestimento do terrago recebe anualmente, no

principio do Verdo, um acabamento tradicional que consiste numa caiagdo a branco, id6ntica d
das paredes exteriores.
A par da introdugdo de novos tipos de cobertura sdo introduzidos, na povoagS.o, novos
modelos de chamines que, al6m de desinteressantes pela m6 qualidade de desenho, dimensdo

e tratamento crom6tico, perturbam de modo evidente o valor expressivo de alguns telhados.

A vila passa a estar pontuada, a partir de entdo, por aberrantes chamines de fancaria e por
modelos "comerciais estereotipados" que acabam por desvalorizar os modelos genuinos.

V6os - as modificagdes introduzidas nas caracteristicas arquitect6nicas do edificado, neste
periodo, fazem-se sentir com especial significado nas composigdes das fachadas ao nivel das

proporg6es, modulag6es e ritmos, provocados, fundamentalmente, pelo aumento do ntmero
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de v6os e pelas alterag6es nas suas dimens6es e nos seus desenhos, muito menos expressivos

que os prot6tipos tradicionais.

iamb6m as antigas caixilharias de janelas e portas foram substituidas, na maioria dos casos,

por modelos banalizados e de fraca qualidade construtiva, integrando-se mal no gosto e

composigdo dos edificios.
Se a genuidade e forga expressiva dos modelos tradicionais foi, em poucos casos, substituida

po, ,iru pormenorizagdo cuidada, a manutengdo ou reconstituigdo de caixilharias daqueles

modelos apenas se regista em dois ou tr6s casos, nomeadamente nos edificios no.s 13, 15,23 e

24.
Embora a madeira, d vista ou pintada de castanho, verde ou azul sej4 ainda, maiorit6ria em

grande parte dos v6os, algumas janelas e portas de alguns edificios foram, de resto,

substituidas por modelos de aluminio idCnticos aos correntes em todo o pais.

A par do aluminio, passaram a ser utilizados nas janelas os estores de pl6stico com caixa

exterior, constituindo elementos de forte descaracterizagdo e batalizagilo da arquitectura da

vila.
Os guarnecimentos dos v6os, em massa, t6m vindo a ser subvertidos e substituidos por

m6rmore ou por ba:ras de padieira, acentuadas por c6r.

Surgem, entdo, portoes e cancelas mel6licas de pretenciosos modelos de fancada, em aluminio

ou em serralharia de ferro, de desenho bastante pobre e de p6ssimo fabrico, o que contribui

paru adiminuigdo do valor expressivo e da riqueza pl6stica da paisagem urbana !

( Fotografias dejanelas, portas, portdes e cancelas )

An6lise arquitect6nica do nircleo hist6rico de Cacela em 1997

Baseada nos dados recolhidos atrav6s do inqudrito arquitect6nico realizado d totalidade dos

edificios e dos fogos, mas tambdm numa observagdo directa, a an6lise arquitect6nica

privilegia o levantamento da tipologia dos edificios e dos fogos, a catactenzagdo construtiva,

o grau-de adulterag6o e o estado de conservagdo, assim como permite o conhecimento das

condig6es de habitabilidade que oferecem.

Na antiga vila de Cacela alguns edificios encontram-se perfeitamente adaptados d topografia

declivosa do terreno, o que, se por um lado condiciona a sua fisionomia, por outro, enriquece

o car6cter e a expressdo arquitect6nica de cada casa e do conjunto edificado'

Os desalinhamentos e os diferentes planos horizontais resultado da implantaqdo das

construg6es, a ndo ortogonalidade de determinados elementos verticais, as volumetrias, os

beirados, platibandas " "hr-in6s, 
bem como o jogo de texturas e de c6res, resultante de

inrimeras caiag6es, conferem ir povoaglo um conjunto de belos efeitos e de um pitoresco

quase cenogr6fico, muito embora o vasto leque de atropelos quo, recentemnte, tem

desvirtualizado e adulterado a harmonia formal e est6tica da arquitectura tradicional local.

posto isto, importa, desde j6,fazer ressaltar os principais dados referentes d ocupagio do solo

ra ireaurbana de intervengdo definida como nfcleo hist6rico e classificada como Im6vel de

Interesse Pfblico.
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Incluindo equipamento
(fortaleza, igreja e cemit6rios)

4238m2(33%)

de Implantagdo do espago

construido/edificado
6 144 m2 (48%)

Espagos lineares
(ruas,travessas)

| 328 m2 (l0,4%o)
Area urbana de intervengSo

delimitada como nfcleo
hist6rico de Cacela

12800m2

Espago Priblico Urbano
3 292 m2 (25,7Yo)

Espaqos n6o lineares
(largos)

| 964 m2 (15,3%)

Espago exterior privado

3 364 m2 (26,3%)

Atrav6s da an6lise arquitect6nica efectuada

indices dignos de nota:

Total de edificios
Total de fogos
Fogos devolutos
Edificios utilizados como 1" habitaqSo

Fogos utilizados como l" habitagdo

Nrimero de Fogos/trectare
Nrimero de habitantes/hectare

obtiveram-se, desde logo, alguns indicadores e

24
36
4
t2
t7
28
32

Tipologias

A maioria dos edificios dispde-se em banda continua com a fachada principal virada a sul ou

nascente, correspondendo cerca de67%o dos lotes aum edificio e respectivo logradouro.

Situados nas traseiras dos lotes ou em frente d fachada principal dos edificios, os logradouros

surgem tanto ao nivel do primeiro como do segundo piso, tirando sempre partido do declive

natural do terreno. Poder-se-d dizr.r que a arquitectura dom6stica se caractetiza,

fundamentalmente, por um significativo aumento dimensional em volume e 6rea de ocupagdo,

pela construgdo, com uma generalizada densificagdo dos logradouros existentes e pela

ocupagao de lotes significativamente maiores que os das 6pocas anteriores.

A tipologia dominante 6 oT2-13 fogos, cerca de 36%o do total. O T3-9 alojamentos e o T1-8

alojamentos, constituem em conjunto, cerca de 50%o do nrimero total de fogos.

Em termos de composig6o arquitect6nica verifica-se uma maior heterogeneidade na proporqao

dos viirios compartimentos, umavez que os interiores dos edificios t6m sofrido vilrias obras

de adaptag6o de forma a aclntalizar os respectivos programas, o que tem conduzido ir

eliminagdo da organizagiio tradicional das habitagdes.

Simultaneamente e introdugdo sistem6tica de novos equipamentos e redes, melhorando as

condig6es ambientais dos fogos, verifica-se o aumento dimensional dos v6os em ritmo e

nfmero, o que acabapor desvirtualizar as composig6es e solugOes linguisticas das fachadas ao
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nivel das proporgoes, modulagoes e ritmos caracteristicos do vocabuldrio arquitect6nico

tradicional.
Apesar de tudo, as proporgoes do espago interior ainda conferem i casa um car6cter intimo e

humano.

Volumetria

A povoag6o 6 dominada por um franco sentido da horizontalidade, gerado pelo pr6prio terreno

e pelo alinhamento das casas cujas volumetrias n6o excedem os dois pisos'

Dos vinte e quatro edificios, treze t6m um piso e onze edificios t6m dois pisos. Destes, hi seis

edificios cujo primeiro piso 6 em cave.

Ao contrilrio dos edificios com dois pisos construidos no inicio do s6culo, em que se verifica

uma adaptagSo da construgSo ao relevo criando conjuntos edificados harmoniosos e

equlibrados, os edificios de dois pisos construidos recentemente, na sua maioria clandestinos,

n6o demonstrando qualquer tipo de preocupagSo de integragSo urbana, provocaram um forte

impacte negativo na paisagem, contribuindo para a desqualificaqdo da vila'

De facto os abusivos aumentos de cdrceas dos edificios nos 3,9, ll, l7 e 20' de mediocre

qualidade construtiva e integrando-se mal no gosto e composigSo dos edificios prd-existentes,

causaram a descaractetizaEdo da imagem urbana e da expressdo patrimonial da povoagdo'

Caracterizagiio construtiva: sistema construtivo, componentes materiais e t6cnicas

Dos vinte e quatro edificios existentes na povoa96o, oito deles, cerca de 33Yo do total,

constituem casos de irrepar6vel destruigdo de valores'

Estes casos integram, para a16m da demoligdo de antigos edificios que detinham elevado valor

patrimonial e a constru96o de novos edificios sem respeito pela expressao arquitect6nica pr6-

existente, ampliag6es e obras profundas de remodelagSo morfol6gica, construtiva e funcional'

Dado o p6ssimo desenho que apresentam e a m6 qualidade dos materiais construtivos que

empregraram, estas intervengoes seriam mediocres e miserabilistas mesmo fora do contexto

do nricleo hist6rico.
Daqui resultou uma acentuada heterogeneidade no sistema construtivo e nas componentes

materiais e t6cnicas do conjuntio edificado'

Assim, a par dos edificios antigos - dos s6culos XVI, XVIII e inicios do s6culo XX - que

apresentam tipologias construtivas e materiais de constru96o tradicionais, encontram-se na

vila edificios de reiente construgao feitos de betdo armado e alvenaria de tijolo furado'

Como refere Jo6o Appleton "..-.edificio antigo i aquele quefoi construido antes do advento

do betdo armado como material estrutural dominante, ott seja, antes do aparecimento do

cimento Portland, recoffendo portanto a materiais e tecnologias tradicionais para a

construqdo dos diferentes elementos constitutivos"' " 3t2

No entanto e embora o bet6o armado seja um material extremamente recente cujo uso s6 teve

expansao significativa em Portugal a partir do final da d6cada de 40 deste s6culo, a sua

utilizagSo em Cacela fez-se pela primeka vez nos finais da d{cada de 60, tendo-se

generalizado a partir da d6cada seguinte.

3'2 APPLETON, Jo6o Augusto da Silva, ob.cit., p.2
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A povoagdo 6 dominada por um franco sentido da horizontalidade, gerado pelo proprio terreno
e pelo alinhamento das casas cujas volumetrias n6o excedem os dois pisos.
Dos vinte e quatro edificios, treze t6m um piso e onze edificios t6m dois pisos. Destes, hii seis
edificios cujo primeiro piso d em cave.
Ao contr6rio dos edificios com dois pisos construidos no inicio do s6culo, em que se verifica
uma adaptagdo da construgdo ao relevo criando conjuntos edificados harmoniosos e
equlibrados, os edificios de dois pisos construidos recentemente, na sua maioria clandestinos,
ndo demonstrando qualquer tipo de preocupag6o de integragdo urbana, provocaram um forte
impacte negativo na paisagem, contribuindo para a desqualificagdo da vila.
De facto os abusivos aumentos de cdrceas dos edificios nos 3,9, 11, 17 e 20, d,e mediocre
qualidade construtiva e integrando-se mal no gosto e composigdo dos edificios prd-existentes,
causaram a descaracterizagdo da imagem urbana e da expressdo patrimonial da povoagdo.

(Fotografia com marcagdo dos aumentos de volumetria clandestinos ou n6o que
descaracterizar am a vila)

Caracterizagd.o construtiva: sistema construtivo, componentes materiais e tdcnicas

Dos vinte e quatro edificios existentes na povoagdo, oito deles, cerca de 33% do total,
constituem casos de irrepar6vel destruigio de valores.
Estes casos integram, para alem da demoligdo de antigos edificios que detinham elevado valor
patrimonial e a construgd.o de novos edificios sem respeito pela expressSo arquitect6nica prd-
existente, ampliagdes e obras profundas de remodelagdo morfol6gica, construtiva e funcional.
Dado o pdssimo desenho que apresentam e a ma qualidade dos materiais construtivos que
empregraram, estas interveng6es seriam mediocres e miserabilistas mesmo fora do contexto
do nircleo hist6rico.
Daqui resultou uma acentuada heterogeneidade no sistema construtivo e nas componentes
materiais e tdcnicas do conjuntio edificado.
Assim, a par dos edificios antigos - dos seculos XVI, XVIII e inicios do s6culo XX - que
apresentam tipologias construtivas e materiais de construgdo tradicionais, encontram-se na
vila edificios de recente construgdo feitos de betdo armado e alvenaria de tijolo furado.
Como refere Jodo Appleton "...edificio antigo d aquele que foi construido antes do advento
do betdo armado como material estrutural d.ominante, ou seja, antes do aparecimento do
cimento Portland, recorrendo portanto a materiais e tecnologias tradicionais para a
construEdo dos diferentes elementos constitrttivos... " 382

No entanto e embora o betdo armado seja um material extremamente recente cujo uso s6 teve
expansdo significativa em Portugal a partir do final da d6cada de 40 deste seculo, a sua
utilizagdo em Cacela fez-se pela primeira vez nos finais da decada de 60, tendo-se
generalizado a partir da ddcada seguinte.
De facto, a sua influ6ncia tomou-se tdo determinante na edificagSo da vila, que foram
imediatamente postas de lado as componentes materiais e as tdcnicas tradicionais atd ent6o
utilizadas na definigdo da arquitectura tradicional, contando-se apenas um caso de recuperagao

r82 APPLETON, Jo6o Augusto da Silva, ob.cit., p.2
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e salvaguarda do patrim5nio com recurso aos materiaias e tecnologias tradicionais, respeitante
ao edificio no 15 e em parte do edificio nol3.
No entanto, o material construtivo predominante utilizado na construgSo das funda96es, na
construgSo das paredes resistentes e nas paredes de compartimentagdo de alguns edificios,
ainda continua a ser a pedra, fundamentalmente, o calcario.

Fundag6es - dezassesis edificios mantCm ainda as fundagdes originais, o que significa que
cerca de 67Yo dos edificios apresentam fundagdes directas de alvenaria de pedra, com uma
espessura um pouco superior d largura das paredes mestras e uma profundidade variiivel ndo
determinada.

Os restantes edificios, em ntmero de oito, apresentarn, total ou parcialmente, firndag6es
continuas de betSo ciclopico, de acordo com os respectivos projectos de estabilidade.

Paredes - em nove dos edificios-nos I ,2, 4,5, 8, 21 ,22,23 e Z4-cerca de 38o/o do total, as
paredes s6o construidas em alvenaria de pedra, essencialmente calcerio, contabilizando-se oito
edificios-nos 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15 e 19-cerca de 33Yo, os que apresentam uma solugdo
construtiva mista, isto d, paredes construidas em alvenaria de pedra e paredes em alvenaria de
tijolo furado.
Por sua vez, contam-se quatro edificios-nos 7,9, 14, 17 e 20-cujas paredes estdo todas
construidas em alvenaria de tijolo vermelho furado. E apenas tr6s edificios-nos 12, l6 e l8-
t6m as paredes principais e algumas paredes de compartimentagdo construidas em taipa e em
alvenaria pobre ou fraca.
Devido d antiguidade e ao abandono, motivado pela especulagdo imobiliaria e por questdes de
heranga nio resolvidas, alguns edificios jii perderam a protecado do reboco, verificando-se jd
alguns problemas de avanqada degradaqdo, havendo tr6s edificios-nos 2, 8 e 18-com indicios
de inseguranga estrutural.
Como j5. se referiu, muitas paredes apresentam, exterior e interiormente, manchas com
cimento d vista devido d substituiqio de revestimentos tradicionais por rebocos cuja
argamassa detem uma excessiva mistura de cimento, o que impede a ader6ncia da cal.
No entanto, a maioria das paredes pode considerar-se num estado razoixel de conservagdo.
A caiaglo a branco continua a ser o acabamento mais comum nos edificios da vila. De facto,
treze edificios-nos 2,4,5,71,12,15, 16, 18, 19, 21,22,23 e24-cercade 54%o, continuam a
ser caiados anualmente, o que contribui para a manutengao e boa conservagdo das paredes.
Nas construg6es mais recentes a tinta pl6stica de cdr branca d o acabamento mais frequente.
Em Janeiro de 1997 as cores aplicadas na caigdo e/ou pintura dos edificios eram as seguintes:

. branco, em dez edificios-nos 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e24

. branco com guarnecimento em azul, em dez edificios-nos l, 2, 4, 5, 9, i 0, 1 1, 21,22, e 23

. branco com guarnecimento em gren6-edificio n" 3

. branco com guaJnecimento em ocre-edificio no 1.7 , na fachada virada a norte.

. ocre com guarnecimento em branco-edificio no 6
O edificio no 7 encontra-se em obras, desconhecendo-se neste moemento a(s) cdr(es) que lhe
ir6 ser aplicada.
Por sua vez e devido d sua fungdo resistente, algumas paredes interiores, especialmente as
paredes mestras, s6o tal como as paredes exteriores, construidas em aivenaria de pedra e em
taipa.
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Nos edificio novos, estas paredes sdo de tijolo furado, constituindo paredes de apoio
interm6dio ao vigamento dos pisos.

Muito frequente 6 o caso em que as paredes internas surgem, unicamente, com fungio de

compartimentaESo sendo, geralmente, construg6es em tabiques.

Pavimentos - actualmente, na vila, h6 oito edificios-nos 2, 5, J,8, 13, 15, 18 e 24-cerca de

33o/o, que apresentam os revestimentos de piso tradicionais, isto 6, o ladrilho regional, sendo a

composigSo mais frequente a de "par e dama".
O acabamento mais utilizado neste pavimento consiste na aplicagdo final de oleo de linhaga
que possui duas fun96es essenciais: decorativa e de protecaSo, ao nivel mecAnico, quimico e
fisico, do revestimento.
Por sua vez, o edifico no 2 constitui o irnico caso em que se verifica a manutengdo dos

pavimentos tdrreo e elevado, originais, sendo o revestimento do piso superior em madeira, de

soalho d porfuguesa.

Existem seis edificios-nos ll, 12,20, 21, 22 e 23-cerca de 25o/o, que apresentam uma soluqdo

mista, ou seja, juntamente com o ladrilho regional aparece, resultado de uma intervengdo mais
recente, o mosaico hidriulico.

Coberturas - relativamente d morfologia, as coberturas dos edificios da vila, que eram na sua

totalidade, coberturas inclinadas, de uma e/ou duas 6guas, t6m vindo a ser substituidas por

outras formas e por outras solugdes construtivas, nomeadamente por coberturas planas ou em

terrago e por solug6es mistas, integrando telhado e terrago ou agoteia.

No entanto, a maioria, treze edificos, isto 6,54o do total, continua a ter coberturas inclinadas,
embora nem todas construidas com recurso a tdcnicas e materiais de construgdo tradicionais.
Os onze edificios que apresentam, na integra ou em parte, telhados feitos d maneira
tradicional, isto 6, com forro de canigo sobre barrotes de madeira e revestimento constuituido
por telha de canudo ou de Santa Catarina, s6o os seguintes: nos 2, 8,12,13, 15, 16, 18, 19

(apenas a parte mais antiga do edificio-de fundagdo setecentista),21,23 e24.
Destes encontram-se em mau estado de conservagdo os teihados dos edificos nos 2, 8, 18 e 24.

Entretanto e embora nos edificios nos 10 e 17 se mantenha a telha de canudo como

revestimento da cobertura, o tecto tradicional de canigo foi substituido por laje, que aparece,

assim, como nova solugdo de revestimento de tecto.
Relativamente ds coberturas dos edificios do nircleo hist6rico, as solug6es actualmente

existentes inserem-se nas seguintes tipologias:
. telhados de uma 6gua cujo revestimento d constituido por telha de Santa Catarina - cinco

edificios: nos 8, 10, 14, 15 e 18

. telhados de duas 6guas cujo revestimento d constituido por telha de Santa Catarina - nove
edificios: nos 2,7 , 12, 13, 16, l7 ,21 ,23 e 24

o coberluras mistas de telha lusa e terrago revestido a ladrilho - tr0s edificios: nos 3, 9 e 11

o coberturas planas ou em terrago, revestidas a ladriiho - seis edificios: nos 1,4,5,6,20 e22

No que diz respeito ao remate dos teihados, os edificios nos 12 e lJ, nas 6guas viradas a sul, e

no 18, apresentam beirados duplos, enquanto o remate dos telhados dos edificios nos 2,7,8,
13,14, 15, 16, 17 (na 6gua virada a norte), 21,23 e24, e feito atravds de beirados simples,
mais ou menos balangados.
Por sua vez os edificios nos 3,9, 10, 11 e 19 apresentam como remate das coberturas, o

beirado e a platibanda.
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Este irltimo elemento, introduzido na arquitectura da vila no inicio deste s6culo, constitui o
remate das estruturas dos edificios nos 1, 4,5,6,20 e22.
Por seu lado, as chamin6s tradicionais, ao constituirem elementos de elevado valor pliistico e
decorativo, contribuem de modo evidente para o aumento da qualidade est6tica das coberturas

dos edificios nos 12, 13, 19,23 e24.

V6os - apesar das intmeras alterag6es verificadas, a tipologia mais frequente na composigdo

das fachadas dos edificios da vila ainda se baseia na frequ€ncia de vdos ordenados, segundo o

ritmo 1+1+1, em que as janelas se dispOem simetricamente em relagdo ir porta; 6 o que

acontece nos edificios nos 4, 11,12,22,23 e24.
Alguns dos restantes edificios, objecto de interveng6es recentes, viram alteradas a composigao

das suas fachadas, pelo quej6 n6o apresentam as tipologias tradicionais.
POem em destaque, contudo, outras variantes na composig6o das fachadas, ganhando

expressdo aquelas que se baseiam na sequ6ncia: porta + janela. E o que se verifica nos

edificios nos 5, 9, 14, 16, ll (na fachada virada a sul) e 21, cuja tipologia 6 resultado de

modificag6es relativamente drs pr6-exist€ncias.
Tambem os desenhos originais dos vios e os modelos tradicionais das caixilharias t6m sido

objecto de alterag6es significativas.
As antigas caixilharias de portas e janelas foram quase totalmente destruidas, na maioria dos

casos por modelos muito banalizados e de mediocre qualidade, que se integram mal no gosto

e composiqdo dos edificios.
Registam-se, no entanto, cinco edificios -nos 2, 13, 15, 18 e 23- em que se mant€m algumas

caixilharias de modelos tradicionais.
De resto, grande parte das janelas e portas foram substituidas por modelos, de madeira e

aluminio, id€nticos aos correntes em todo o pais.

A madeira d ainda maiorit6ria, mas os aluminios, alguns termolacados, utilizados em sete

portas- edificios nos 9, 14, 1,7 , 19, 20 e 2l- e em quinze janelas -edificios nos 9, 14, 17 , 19, 20

e 21- t€m "invadido" a vila contribuindo para a descaractertzaqdo e desqualificagdo da sua

express6o patrimonial.
Por sua vez, os guarnecimentos dos vdos, em calc6rio ou em massa, caiada de azul, t€m vindo

tambdm a ser substituidos. A sua substituigdo por molduras com desenhos menos expressivos

que os prot6tipos tradicionais, caso dos edificios nos 6, 11, 12, 16 e 11 e por outros materiais,

principalmente m6rmore, caso dos edificios nos 3 e 22, ou por barras de padieira no edificio no

9, constituem casos de ineg6vel falta de gosto que urge reparar.

Tambdm a tend€ncia, que ultimamente se tem verificado, para uma crescente utilizagdo de

estores de pl6stico com caixa exterior, deve ser contrariada a todo o custo.

Importa tambem referir que toda a obra de serralharia, da vila, constituida por port6es e

cancelas met6licas 6, de uma maneira geral, bastante pobre de desenho e fabrico.

Alteragdes, adiE6es e elementos dissonantes.

Como jri se referiu, num total de vinte e quatro edificios que constituem o parque imobili6rio
actual, existem oito edificios, ou seja, um tergo do ntmero total, que podem ser considerados

casos de irrepardvel destruigio de valores patrimoniais.

De acordo com a planta dos nirmeros de refer6ncia dos edificios, sdo eles os seguintes:
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. edificio no 3 - elevagdo de um piso, obra n6o licenciada, de pessimo desenho e composigao

e mii utilizagdo de materiais, ndo tradicionais.
. edificio no 7 - obra em curso, licenciada, em que se verifica o aumento da superficie total

de pavimento d custa da ocupaqSo do logradouro e a alteraqdo da composigdo das fachadas

com aumento do nrimero de vdos, o que contraria o disposto no artigo 59o do Regulamento

da pratica urbanistica do Plano Director Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio'

. edificio no 9 - obra clandestina, substituiu um antigo edificio de arquitectura tradicional.

Tanto pelo p6ssimo desenho e abusiva volumetria como pela localizagdo, muito exposta,

qu. o",rpu, 6 altamente lesivo para a integridade da povoagdo. Tal como os edificos nos 3,

1 l, 17 e 20, causa um forte impacte negativo na paisagem urbana'

. edificio no 1 I - o car6cter prec6rio e abarracado do piso superior, ndo licenciado,

descaracteriza substancialmente o espaqo urbano, pr6ximo da igreja, onde est6 inserido'

. edificio no 14 - 6 um "similar de hotelaria" construido i custa da demoligdo de um edificio

do s6culo XVIII. O pessimo desenho e a fraca qualidade construtiva que apresenta

diminuem a riqueza e o valor expressivo da arquitectura da vila.

. edificio no l7 - demoligao do edificio do s6culo XVI, antigos pagos do concelho da vila de

Cacela e decorrente destrui96o, irrepar6vel, da moldura quinhentista do respectivo v6o de

porta. A nova fachada de tardoz deste edificio, num vulgar e banalizado "estilo" de

aldeamento turistico contribui, conjuntamente com os edificos nos 3, 9, 19 e 20, para a

desqualificagdo de um dos valores mais ricos e expressivos da vila: a vista panor6mica que

oferece pelo lado norte. Ou seja, para quem Se prepara para entrar na irnica "porta" da

povoaqlo.
. edificio no l9 - apesar do relativo cuidado tido com o edificio pr6-existente' de funda96o

setecentista, ou mesmo anterior, a sua ampliagfio, clandestina, fez-se de modo intolerdvel'

pois provocou a destruigfio de cerca de metade do pano de muralha de silharia romana que

ainda existia na povoagao. Posteriormente e na tentativa de minorar o elro cometido, a

parede ai erguida foi pintada de cinzento escuro de forma a "imitar"? a antiga muralha

demolida.
. edificio no 20 - construido nos finais da decada de sessenta deste s6culo, este editlcio

constituiu a primeira nota discordante no entdo, ainda, integralmente equilibrado conjunto

edificado. Tanto pela forma de implantaqdo como pela expressdo arquitectonica e

pretendida individuali zagdo, este edificio constituiu um elemento fortemente dissonante na

paisagem.

Registam-se como afectado por um grau de aduiteraqdo, menor. praticamente todos os

restantes edificios da vila. Objecto de alterag6es menos profundas, na generalidade mais

circunscritas ao nivel do pormenor, estes edificios integram, aldm de algumas adi96es,

fundamentalmente instalag6es sanitirias e arrecadagdes construidas nos logradouros, aiguns

elementos dissonantes relativamente aos modelos genuinos, tanto no exterior como no interior

dos fogos.

Siruagio habitacional

Partindo da qualificagSo
"d6ficite habitacional",
componente quantitativa.

do nivel das necessidades consideraram-se, para a avaliagfio do

duas componentes principais: a componente qualitativa e a
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Relativamente d primeira, considerou-se os fogos em avangado estado de degradagdo que n6o

oferecem as condig6es de conforto e seguranga necessS.rias e as habitag6es sem equipamento
essencial, isto d, sem 6gua canalizada, esgotos, electricidade e instalagOes sanitiirias.
No que diz respeito i segunda e uma vez que na vila ndo existem familias que vivem em co-

habitagSo (casais jovens que vivem em casa dos pais) ou em regime de sobreocupagdo, ndo

havendo por isso falta de casas, entendeu-se por componente quantitativa o nfmero de fogos
vagos considerados suficientes para garantir o funcionamento do mercado habitacional e a
necessS.ria mobilidade da populagdo residente, desde que asseguradas as exig€ncias de

conforto e condig6es de habitabilidade.
A correlaglo que se estabelece entre os indicadores obtidos pela an6lise s6cio-econ6mica e os

resultados provenientes da an6lise das cardncias quantitativas, na qual entram os aspectos

habitacionais, mas tamb6m os aspectos s6cio-econ6micos dos seus habitantes, leva a

relacionar as maiores car€ncias como a inexist6ncia de condigSes minimas de habitabilidade
ou a degradagdo, com uma populagdo mais idosa e de fracos recursos econ6micos (os

reformados) e com questOes, como a expectativa criada pela especulagdo imobili6ria e os

problemas de heranga, ndo resolvidos.
De acordo com os resultados do inquerito arquitect6nico, eis as conclus6es, relacionando as

principais car0ncias qualitativas.

Servigos b6sicos e instalagdes sanitdrias

Apesar de toda a area do ntcleo historico se encontrar servida por rede priblica de 6gua e de

esgotos e por rede eldctrica, nem todos os fogos dispdem de servigos b6sicos e de instalag6es

sanit6rias.
Se por um lado quase todas as habitagdes tdm dgua canalizada, exceptuando-se um rinico

caso-edificio no 8- em que isso ndo se verifica e, embora por vezes, o abastecimento se faga

por uma irnica torneira que serve toda a habitagdo, caso de cinco fogos, integrados nos

edificios nos 2, 8, 18, 2l e 22, por outro lado, ainda hi na vila tr€s fogos, -rds-do-ch6o do

edificio n" 2 e edificios nos 8 e 18-, que n6o t6m energia el6ctrica.
S5o tambem estes, aldm do edificio no 21, os casos dos alojamentos que ndo disp6em de rede

de esgotos. Outros edificios h6, cujos esgotos ndo estdo ligados dr rede municipal e que

descarregam em fossas sdpticas e/ou pogos absorventes; 6 o caso dos seguintes quatro fogos:
"cave" do edificio no 17, os dois fogos do edificio no 20 e o r6s-do-ch6o do edificio no22.

Existem napovoagdo seis fogos, distribuidos pelos edificios nos 2,8, 18,27,22 e 23, que ndo

possuem instalag6es sanitdrias, ou seja, cerca de l7o/o do nfrmero total de fogos.

Todas as instalag6es sanit6rias existentes se consideram completas, pois encontram-se

equipadas com banheira ou "poliban", lavat6rio, bidd e sanita.
A falta de espago interior nos fogos, para a sua instaiagdo, levou a que em seis fogos - nos

edificios nos 2,5, 11, 12 e20 - a construcdo dos sanit6rios se tivesse realizado, em anexo, nos

logradouros.
A inexist6ncia de servigos e equipamentos b6sicos naigumas habitag6es, colresponde a

situag6es de fracos recursos e de uma populagdo envelhecida, ao total desinteresse dos

proprietarios em investir face ao baixo valor das rendas praticadas e a casos de especulagdo

imobilaria ou ir inexist6ncia de logradouros nos respectivos edificios, no caso das instalag6es

sanitiirias.
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Quintal e/ou logradouro, insolagdo e humidade

Como j6 se referiu, os quintais e os logradouros resultam da adaptagdo das edificagdes ao

relevo, pelo que surgem tanto ao nivel do primeiro como do segundo piso e tanto em frente d

fachada principal, como nas traseiras.
Na vila, contam-se oito edificios - nos 4,9,10,11, 14,15, 16 e 18 - cerca de 33% do total, que

ndo t6m logradouro, corespondendo dois deles, os nos 14 e 15, a fungdes de comdrcio e

servigo, respectivamente, donde se conclui que apenas cinco habitagdes ndo t6m logradouro.
Os quintais e logradouros existentes, nas sua maioria pavimentados e com drvores de fruto,
recebem cuidados especiais por parte dos seus propriet6rios que os consideram um
prolongamento da habitagdo, utilizando-os para vS.rios fins durante todo o ano.

Por sua vez a insolagdo do edificio, avaliada em fungdo da sua implantaqdo (com a qual est6.

relacionada o logradouro), exposigdo e ntmero de vdos, d considerada boa em trinta dos trinta
e seis fogos e razodvel nos restantes seis.

Para isso contribuem, em larga medida, as qualidades urbanisticas da povoag6o, a exposigdo

dominante das edifica96es, maioritariamente a sul e nascente, e as solugdes arquitect6nicas

das fachadas ao nivel das proporg6es, modulag6es e ritmos dos vdos.

No entanto, nos casos em que as construg6es se processam por socalco, com o piso inferior
em cave, ou seja, em andares enterrados, detectaram-se problemas relacionados com a

humidade, em particular nos pavimentos e nas paredes que encostam ao terreno, devido ir falta
de impermeabilizagdo nas alvenarias, o que facilita as infiltrag6es.
De facto, a humidade do terreno, faz-se sentir em 50% dos edificios da povoagdo,

principalmente nos andares tdrreos e enterrados, dos nos I , 2,3, 4, 5, 6, J , 8, 17 ,21,22 e 23.

A humidade de precipitagdo, ao penetrar nos edificios atrav6s da sua envolvente exterior,

provoca anomalias de especial relevAncia nas paredes exteriores, coberturas e respectivos
acabamentos, assim como nas janelas, portas e cerramentos dos vdos exteriores, detectadas

sobretudo nos edificios nos 2, 8, 10, 12, 18, 21,22,23 e24.
Por sua yez, a exist6ncia de fog6es e esquentadores instalados sem saida de fumos e a

exist€ncia de casas de banho sem ventilagdo, provocarn o aparecimento de humidade de

condensagdo, causa de manifestag6es patol6gicas nos acabamentos interiores em paredes e
tectos, observadas, fundamentalmente, nos edificios nos i l, 16 e 19.

Foram detectadas outras anomalias devidas dr humidade, relacionadas com a degradagdo dos

materiais, para a qual contribui, em muito, o ar hrimido do mar e cujo maior impacte se faz

sentir, essencialmente, nas paredes, coberturas e caixilharias de madeira, sobretudos nos

edificios nos 2, 8, 11,12,18,21 e24.

Estado de conservaclo dos edificos

O estado de conservagd.o dos edificios pode ser considerado aceit6vel, em termos gerais, o que

nio significa que sejam construgdes de boa qualidade. O parque edificado apresenta, ali6s,um
conjunto de caracteristicas construtivas de fraca qualidade o que, associado a um vasto leque

de causas, tem conduzido ao aparecimento de anomalias estruturais e construtivas, mais ou

menos graves.

Para a avaliagdo do estado de conservagdo da edificagio consideraram-se quatro pardmetros:

. bom - edificios com boas condigdes de conforto e seguranga.
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a

a

ruzo|vel
mau

. ruina

bom
20

razoixel
mau

ruina

edificios com condig6es satisfat6rias de comodidade e conforto.

habitag6es sem servigos e equipamentos b6sicos e/ou com zonas

degradadas, catecendo de urgente recuperaqdo.

edificios bastante degradados e apresentando indices de inseguranga

estrutural.

ll edificios (45,8%) - nos 1,3,4,6,7,

Os resultados obtidos mediante a observagdo e a an6lise in situ das diversas partes da

estrutura, permite definir o seguinte estado de conservagSo geral dos edificios:

10, 13, 14 15, l7 e

23a

a

a

7 edificios (29,2o4)

4 edificios (16,1%)

2 edificios (8,3%)

nos 5, 9, 1 1, 16,19,22 e

nos 2, 12,21 e24
nos 8 e 18

Ruina: 2 edificios
8%

Bom: '11 edificios
460/0

As principais manifestag6es patol6gicas detectadas nos edificios reside ao nivel das

coberfuras, fundamentalmente nos casos dos telhados tradicionais, atravds de goteiras e

infiltrag6es que afectam os elementos da envolvente dos edificios (paredes, coberfuras,

caixilharias) e do pr6prio interior do mesmo (paredes interiores e pavimentos); tambem se

verificam, de um modo generalizado, anomalias em paredes e tectos (no caso das coberturas

planas), devidas ir acq6o da humidade e ir fendilhagdo dos revestimentos. 56o, igualmente

comuns, as anomaiias em elementos secundS.rios, em especial, nas janelas e portas, devidas

essencialmente d acgdo da humidade de precipitagdo.
Dentro das anomalias em elementos ndo estruturais, revestimentos e acabamentos, hii a

realqar, aldm daquelas j6 consideradas, as anomalias devidas a incompatibiiidades entre

materiais novos e antigos e ao uso de materiais com caracteristicas inadequadas.

De facto, alguns edificios antigos da vila, apresentam anomalias relacionadas com a aplicagdo

recente de argamassas ricas em cimento Portland, incompativeis com os suportes antigos, de

pedra e cal. Os rebocos destas argamassas, ao serem aplicadas sobre bases com propriedades

muito diferentes, t€m conduzido ir sua fissuragdo e descolamento dos novos revestimentos.
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Por sua vez,hd a considerar, ainda, anomalias de car6cter estruturai nas paredes de alvenaria

de pedra, principalmente abaulamentos e desagregagdes, mais ou menos profundas, devidas ir

expansio das paredes por acAao da humidade, com especial importAncia nos edificios nos 8 e

18.

As principas razdes para que seis edificios, integrando dez fogos, se apresentem em mau

estado de conservagdo e/ou em ruina, deve-se ao facto de se encontrarem devolutos h6 longo

tempo, ndo tendo recebido nos irltimos cinco anos obras de manutengdo e conservagdo.

"...Os problemas da manutenqdo ou conservagdo de ediJicios sdo de grande importdncia

para evitar ou circunscrever a ocoru|ncia de anomalias. A ausAncia da manutengdo permite

que os fen6menos, ttma vez iniciados, progridam livremente, muitas vezes originando, pelos

seus efeitos, o desencadear de novas anomalias e assim gerando situaqdes de degradaqdo

acelerada... " 383

Os proprietd,rios destes edificios, ao criarem expectativas de especulagSo imobiliaria, ndo

interv€m de modo a combater a degradagdo fisica dos im6veis, tomando-se responsiiveis pela

pessima situagSo em que estes se encontram.

Por outro lado, d tambdm razdo para que as habitag6es se encontrem em mau estado de

conservagdo o facto de, ou serem propriedade de populagOes envelhecidas, com fracos

recursos econ6micos, ou n6o serem propriedade dos moradores e os inquilinos pagarem

rendas insignificantes, o que s6 por si ndo constitui factor aliciante para os seus proprietS'rios

realizarem obras de conservagdo e recuperagdo.

IntervengSo a efectuar e sua prioridade

Embora um tergo dos edificios apresente um elevado grau de adulteragdo respons6vel pela

destruigao massiva de valores patrimoniais e a quase totalidade dos restantes edificios

apresente a sua traga inicial alterada, de forma mais ou menos profunda, justificando per si um

conjunto de intervengdes, concertadas e sustent6veis, de modo a permitir, o mais

urgentemente possivel, a requalificagdo patrimonial e ambiental da vila, o tipo de intervengdo

que se prop6e efectuar estS:, em primeiro lugar, relacionado com o estado de conservagdo dos

edificios e as suas car0ncias mais prioritarias e s6 depois entra em linha de conta com o grau

de adulteragdo dos edificios.
Assim, consideram-se como necessitando prioritariamente de obras de conservagdo e

recuperagao todos os edificios que se encontrem em ruinas, que apresentem indicios de

degradagdo e inseguranga estrutural ou sintomas visiveis de desconforto para os utentes.

A definigdo da prioridade de intervengdo a efectuar nos edificios, ao ser baseada nos seus

problemas de indole fisica, relacionados com a estrutura e car€ncias de servigos e

equipamentos b6sicos e nos probiemas de ordem social, nomeadamente o rendimento e o
escallo s6cio-profissional, mas tamb6m no grau de adulteragdo que os edificios apresentam,

conduziu aos seguintes resultados, segundo tr6s escal6es de prioridade: urgente, curto prazo e

mddio prazo.

. urgente - oito edificios (33,3%) -nos 2, 8,12,18,21',22,23 e24
r curto prazo - onze edificios (45,8%) -nos 3, 5,J,9,10, 11, 14,1,6,17,19 e20
. m6dio prazo- cinco edificros (20,9o/o) -nos 1,4,6,13 e 15

r8r ACUIAR, Jodo; APPLETON, Jo6o;CABRITA, Ant6nio Reis, ob cil., vol 2,p.l1
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Conclus6es

O parque habitacional, com uma 6rea de implantagdo de 7906m2, ocupa menos de metade da

6.rea de implantagdo do equipamento da vila e apenas l5Yo da 6rea urbana de intervengdo.

O reduzido espago ocupado pela habitagdo, quando comparado com a superficie ocupada pelo

equipamento e com a irea delimitada como nucleo hist6rico, merece a seguinte interpretagSo

ou leitura.
Primeiro o facto de a antiga vila continuar a constituir, pela dimensdo do equipamento que

integra, um <<centro de refer6ncio de grande importAncia estrat6gica e funcional no dmbito de

um vasto territ6rio que trespassa as fronteiras da freguesia de Vila Nova de Cacela e depois a

relevAncia que a fungdo habitacional e o reduzido nrimero de edificios habitacionais devem

tomar, na defesa da povoagdo, enquanto um <centro vivo> habitado e vivido, diariamente, por

uma populagdo com fortes e reais ligag6es ao sitio e ao territ6rio.
Pelo que a andlise arquitect6nica do nricleo hist6rico, em conjunto com a an6lise socio-

econ6mica, se reveste de extrema importAncia, numa altura em que se verifica um grande

aumento do nrimero de edificios ndo habitados em perman6ncia, reflexo de um processo que

conduzir6, a breve trecho, ir desertificagdo humana em que o car6cter, a expressdo e a imagem

da maioria dos edificios se encontra deformada ou empobrecida pelas inirmeras interveng6es,

recentemente realizadas.

O patrim6nio construido da vila 6 composto por uma multiplicidade de linguagens

arquitect6nicas, expressa nas caracteristicas formais e est6ticas dos edificos.

O parque habitacional, actual, apresenta-se muito diversificado: hii edificios antigos e novos,

bem e mal conservados, ricos de interesse estetico-arquitectonico e sem qualquer valor,

ocupados com habitag6es ou utilizados para outros fins, devolutos ou com uso sazonal.

Assistiu-se, nos riltimos vinte anos, muitas vezes com o consentimento das entidades

(in)competentes, a um processo de mutagdo morfol6gica, funcional e construtiva do parque

edificado, antigo.
Ao ndo darem continuidade formai e exemplar das edificag6es de que partem, excepto num

par de casos, as recentes intervengdes tOm contribuido para a descaracterrzaqdo e adulteragdo

da harmonia formal e estdtica da arquitectura tradicional da vila.

Caracterizada por um aurnento dimensional em volume e em 6rea de ocupagdo, sacrificando

logradouros, a arquitecrura domdstica tem sofrido v6rias obras de adaptagdo interior,

respons6veis peia eliminagdo das tipologias tradicionais das habitagdes.

Tamb6m as composig6es de expressdo popular das fachadas t6m sido adulteradas,

substancialmente, atravds de um aumento generalizado dos v6os em dimensdo, ritmo e

ntmero.
A divulgagdo e utilizaqdo, em grande escala, de novos materiais e novas t6cnicas de

construgdo, por um lado, e a imposigio de um novo gosto face ir tradigdo construtiva anterior,

por outro, marcararn a "mutag6o imagdtica" dos edificios, enquanto elementos de forte

relevAncia hist6rica, artistica e s6cio-cuitural, na paisagem construida da vila.

O parque imobiliario d relativamente antigo, pois catorze dos vinte e quatro edificos foram

construidos antes de 1930, em taipa eiou alvenaria de pedra, embora a maior parte destes

integre elementos novos, como coberturas, pavimentos, caixilharias e revestimentos e

acabamentos de paredes, entre outros.
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Embora a maior parte dos alojamentos familiares ocupe edificios unifamiliares, metade dos

fogos de resid€ncia habitual localiza-se em edificios com dois e trds alojamentos.

afesar de apenas 50% dos edificios constituir primeira habitagdo, ndo se verifica "falta de

casas" na povoagdo, urna vez que o ntmero de fogos desocupados 6 suficiente para assegurar

o funcionamento do mercado habitacional e a necessaria mobilidade da reduzida populagdo

residente.

No entanto, ser6 obrigat6rio garantir as condig6es de habitabilidade satisfat6rias, pois s6o,

exactamente, os fogos devolutos e alguns dos alojamentos ocupados permanentemente, oS que

n6o oferecem as condig6es de conforto e Segulanqa necess6rios, ulna vez que n6o possuem os

servigos e equipamentos biisicos e/ou se encontram em mau estado de conservagdo'

A grande justificagdo para a enorrne degradag6o dos im6veis desabitados prende-se com a

lonla aus6ncia de obras de manutenglo e conservagdo, motivada, essencialmente, pela

expectativa criada pela especulagio imobilidria que o desenvolvimento do turismo acentuou,

enquanto que a inexist|ncia de servigos biisicos e de instalagdes sanit6rias nos alojamentos

pr6prios ou em que predOmina o arrendamento, tem a ver com os fracos recrusos de uma

populagao envelhecida e o total desinteresse dos proprietarios em investir face ao baixo valor

das rendas praticadas.

No entanto, o estado de conservagdo do parque edificado pode considerar-se aceitivel, muito

embora afraca qualidade construtiva de algumas interveng6es recentes'

Cerca de metade dos edificios apresenta, ali6s, um conjunto de anomalias associadas is

caracteristicas patol6gicas dos materiaias de construgio e devidas, fundamentalmente, d acado

das humidades, cujas consequ€ncias negativas tomam maiores proporgOes nos pisos tdrreos e

enterrados.

As principas manifestag6es patol6gicas detectadas residem, essencialmente, ao nivel dos

elementos da envolvente dos edificios, como sejam as coberturas, as paredes e as caixilharias'

pelo que o parque imobiliario da vila carece de um conjunto de intervengdes a realizar num

quadro ae frloiiaades definido em funqao dos problemas de indole fisica do edificio, dos

problemas de ordem social dos ocupantes e tambdm do grau de adulteragdo arquitect6nica que

o edificio apresenta, tendo em vista quer a promogdo do bem estar dos seus moradores quer a

beneficiagao e reposigio da imagem da arquitectura tradicional, de forma a recuperar e

preservar a mem6ria cultural, material e artistica de uma comunidade, de um "lugar" e de um

territ6rio.

An6iise arquitect6nica da zona especial de protecado do nficleo hist6rico de Cacela, em 199] '

A zona especial de protecgdo da vila de Cacela, tem uma 6rea aproximada de 22,5 ha,

distribuida por nove u.tigor rtsticos, e integra 6reas afectas 2rs Reserva Agricola Nacional e

Reserva Ecol6gica Nacional.
Limitada a norte e poente por terrenos agricolas, a nascente pela fubeira de Cacela e a sul pela

zona hrimida da Ria Formosa, azonaespecial de protecgdo 6 uma zona de paisagem protegida

integrada no Parque Natural da Ria Formosa, sendo, ainda hoje, suporte e mem6ria de

civilizagdes e comunidades e constitui, por isso, um marco cultural e historico'

Caracterizada, at6 h6 bem pouco tempo, pela perman€ncia da rentabilidade da terra ao longo

dos sdculos sem que se tenha verificado a degradagdo do fundo de fertilidade do espago

agricola, pela presenqa de vida seivagem num quadro humanizado e pelo povoamento

equilibrado do territ6rio, a 6rea objecto de estudo tem sido, fundamentalmente nos iritimos

quinze anos, objecto de um conjunto de interveng6es negativas que ameaqam as componentes
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biofisicas e est6ticas e as actividades econ5micas e sociais, tradicionais, da sua paisagem

hist6rica.
De facto e apesar dos varios planos em vigdncia, tamb6m a zona especial de proteca6o tem

sido alvo de um vasto leque de atroplelos que tem conduzido, entre v6rias situag6es, d

eliminagdo parcial dos agrossistemas tradicionais e 2r excessiva ocupagdo do solo com a
construgdo, o que est6 a dar lugar a uma "paisagem simplificada e desorganizada", expressio

tr6gica da incorrecta politica de ordenamento do territ6rio.
Para esta realidade tem contribuido o grande aumento do nrimero de edificagdes, isoladas, que

duplicou na riltima ddcada, assim como a "pr6tica agricola" que tem sido seguida e que tem

consistido na eliminagdo ou substituigio das 6rvores dispersas da cerca algarvia e na

destruigdo quase total da compartimentag6.o tradicional da paisagem.

Na zona especial de protec96o estdo localizados sete edificios que, com a exclusdo de um, s6.o

usados como "casa de fdrias" dos seus propriet6rios, todos estrangeiros.

Independentemente da sua qualidade intrinseca, apenas um edificio mantdm a traga

tradicional, correspondendo os outros a modelos i maneira da "arquitectura de car6cter

turistico", largamente difundida em todo o Algarve. Os sete edificios e o pr6-fabricado

organizam-se mal entre si e entre si e a vila, constituindo-se mais como um mostruario de

exemplares da "arquitectura turistica algarvia", do que como marca ordenadora da paisagem.

Dos quatro edificios antigos, os rinicos que existiam na zona at6 he uma drizia de anos, tr6s

deles localizados na,Quinta do Muro - importante villa durante a ocupagdo romana - apenas

um edifico, o no 25, apresenta o car6cter e a expressdo da arquitectura vernacular.

Os outros tr6s edificios, ou sofreram um significativo aumento dimensional em volume e em

6rea de ocupagdo, caso do edificio no 30, ou foram demolidos apesar do elevado valor cultural

e social que detinham e susbstituidos por edificos novos, inacabados, - rIoS 26 e 21 - cujo

Iicenciamento e alvar6 de construgdo foram anulados por ordem judicial.
Do conjunto dos sete edificios, tr6s deles - os nos 26, 27 e 31 - encontram-se em situaglo de

embargo oficial, ap6s terem sido licenciados pela CAmara Municipal de Vila Real de Sto

Antonio sem respeitar os v6rios Planos de Ordenamento e Regulamentos de pr6tica

urbanistica existentes sobre a zona.

Anteriores d exist6ncia dos Planos, os edificios nos 28 e 29, construidos na primeira decada de

oitenta, apresentam uma "arquitectura" sem qualquer valor ou interesse estdtico, num

banalizado "estilo de aldeamento turistico".

Car acterizaqdo construtiva: sistema c onstrutivo, componente s materiais e tdcnicas.

Como j6 se referiu, dos sete edificios existentes na zona especial de protecgdo, apenas o
edificio no 25 apresenta uma tipologia construtiva com solug6es e materiais de construgdo

tradicionais.
Os restantes edificios, de recente construgdo, feitos de bet6o armado e alvenaria de tijolo e/ou

de blocos de cimento, constituem elementos facilmente distinguiveis na paisagem pelo

impacte ambientai nagativo que provocam.
De facto a "grande" superficie total de pavimento, a "excessiva" volumetria, o "pdssimo"

desenho que apresentam e a m6 qualidade dos materiais de constru96o utilizados, contribuem
para que a maioria destes edificios rompa com a harmonia e a escala da paisagem,

constituindo-se como factores de perturbaglo nas estruturas ecol6gica e funcional do

territ6rio.
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Se o edificio no 24, ao recorrer a materiais "naturais" como a pedra, o barro, a cal, os

elementos cerAmicos, a madeira e a cana, e a solugOes morfol6gicas, construtivas e funcionais
tradicionais, com apenas um piso e uma area bruta de construgdo correspondente d tipologia
T2, se integra num padrdo construtivo comum ao dos edificios antigos da vila - cuja
caraclerrzagSo construtiva ji se definiu -, os restantes edificios, novos, com dois pisos e areas

brutas de construgSo entre os 160 e os 970 m2, integram-se, pelas caracteristicas construtivas
que apresentam, num padrdo comum aos edificios construidos no nricleo hist6rico no periodo
pos 25 de Abril de 1974 e anteriormente descrito.
Porque os edificios localizados na zona especial de protecado apresentam, consoante as

6pocas de construgdo, sistemas construtivos, componentes materiais e tecnologias j6 descritas

para os edificios localizados no nircleo hist6rico, prescinde-se da sua repetigdo de modo a ndo

tornar este trabalho redr-rndante e fastidioso, apresentando-se de seguida o quadro referente i
an6lise arquitect6nica da zona objecto de estudo, onde se faz, de forma concisa, a avaliagd.o

individual dos sete dificios e do "pavilhdo prd fabricado".

( Fotografias dos edificios dazona especial de protecaSo)

Espagos exteriores

A geometria desenhada no solo pela sequ€ncia dos espagos livres e construidos, sendo

identificada basicamente pelo aspecto da rede vi6ria, d uma das caracteristicas mais marcantes

e perrnanentes do tecido urbano da vila.
Caractenzado pela coer0ncia e legibilidade, o tecido urbano denota como se realizou a

apropriagio urbana do local e se estabelecerarn relag6es com as envolventes.
Para al6m da trama de sustentagdo e organizagdo da planta da povoaq6.o, o espago urbano

integra espagos exteriores cuja definigdo formal e posicionamento no tecido os classifica
como espagos priblicos e espagos privados, segundo caracteristicas morfol6gicas e estatutos

de propriedades.

Importa, tambem e desde j6, entender e interpretar a homogeneidade do tecido apesar da sua

configuragdo por duas partes principais diferenciadas, a articulag6o entre elas, a

hierarquizagdo formal e posicional dos elementos constituintes e a definigdo da rede e da

estrutura de relacionamento dos espagos exteriores priblicos.

A geometria desenhada pela malha, a rede e a estrutura de relacionamento dos espagos

exteriores priblicos.

A antiga vila de Cacela, alcandorada na ponta mais avangada da faldsia, apertada parcialmente

na cinta de muralhas, apresenta um geometrismo irregular cujo padrdo geom6trico, ao

combinar eiementos de diferentes dpocas, reflecte os efeitos da sua evolugdo e da topografia.
Os elementos disponiveis ndo possibitam a reconstituigdo das caracteristicas urbanisticas da

cidade romana, nem a caracterizag6.o do urbanismo islAmico.
No entanto, os vestigios que perduram da ocupagdo mugulmana, nomeadamente a cercadura

de muraihas e a cistema, irdo marcar ad aeternnrn a estrutura urbana da vila.
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f balizada pelas muralhas e tendo a cisterna como elemento orientador que se dii a

(re)estruturagdo urbana, ap6s a reconquista.

Se na vila medieval surge, como resultado da construgdo, um amplo terreiro - praga.Aargo -

cujo centro 6 ocupado pela cisternadrabe sobre a qual se ergue o pelourinho, a sua morfologia
urbana ir6, com a edificagSo da igreja manuelina e da fortaleza joanina, receber influ€ncias

marcantes e decisivas do urbanismo quinhentista, pois como refere Horta Coneia "...Entre

n6s o urbanismo aparece, embora de modo incipiente, como das primeiras manifestag1es de

modernidade, no tempo de D.Manuel, abrindo novas ruas, redefinindo praqas ou afirmando

exteriormente a simb6lica do poder.

Mas foi, tambdm neste caso, com D.Jodo III, que algumas novidades assumidamente

renascentistas se interligam com a sua polltica cultural e os agentes dessa politica...A

aceleraqdo que a partir de entdo teve entre n6s a arquitectura militar, como assinaldmos, o

desenvolvimento dos estudos de arquitectura e de matemdtica, a vulgarizaEdo da tratad{stica

e a tranformaqdo do pedreiro em arquitecto..." "0.
Parece, pois, que a redefinigdo da "praga do pelourinho" no sdculo XVI, com a construgdo da

igreja, da fortaleza e a (re)construgdo das casas da c6.mara e da par6quia, 6 influenciada pela

intima relagdo entre Renascimento e Urbanismo.
Se a especializagdo funcional da praga, em cujo centro se erguia o pelourinho e em cuja

envolvente se distribuiam os poderes politico, militar e religioso, se perde no sdculo XVIII,
com a exting6o da cdmara da vila, a sua forma 6 adulterada no principio do seculo XX com a

construgdo de um quarteirdo, formado por quatro edificos, no seu espago.

Apesar das sucessivas intervenq6es a que tem sido sujeita, resultado de um processo urbano

evolutivo, apraEa/largo da cisterna (onde aG 1775 se erguia o pelourinho), constitui, ainda

hoje, o centro nuclear do geometrismo irregular que caracteriza a planta da vila.

No entanto, a sua configuragio unitiria anula-se quando uma intervengdo urbanistica na

decada de setenta divide, atraves de um muro, o referido espago urbano em duas partes

distintas, com pisos a diferentes niveis, comumente conhecidas por: "Largo da Cisterna" e

"Largo do Posto ou da Fortaleza".
Estes constituem com o "Largo da Igreja" e o seu adro e com o espago exterior entre a

fortaleza e a igreja, a estrutura dos espagos ptblicos n6o lineares.

Consideram-se espagos pirblicos ndo lineares os espagos exteriores que se caracterizam pela

pouca expressiva diferenga de dimensio entre os seus diversos eixos, formando "espagos

alargados" 38s.

Por sua vez, a rede formada pelos espagos pirblicos lineares, isto d, a rede formada pelos

espagos que se caractertzam pela marcada acentuaq6o da dimensdo do eixo correspondente ao

comprimento, formando "espagos canais" Itu, desenha-se no inicio do seculo XX com a

construq6.o do quarteirio em frente dr fortaleza, definindo-se uma "travessa" junto ao edificio
da antiga cimara, e com a redefinigao da via de acesso d povoaglo, que serviu de matriz ao

seu crescimento.
O tragado da rede, embora se possa considerar coerente e adequado, por cumprir uma

implantagdo urbana clara, estruturada e adaptada ir topografia, acaba por "perturbar" a ieitura

da parte prd-existente da malha urbana da vila.

r8o CORREIA, Jose E.Horta, Arquitectura Portuguesa, renascimento, maneirismo, estilo chdo,Editorial
Presenga, Liboa, 1991, pp.28,30,53 e 54.
r85 PEREIRA, Luz Valente , A Leitura da Imagem de uma irea Urbana como PreparaEdo para o

Planeamento/Acqdo da sua ReabilitaEdo, LNEC, 1996, pp. 26 e 2'7
i'6Id,.16., pp.25 e26
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No entanto e apesar da configuragdo por duas partes diferenciadas - a mais antiga,

correspondente 2r estrutura dos espagos priblicos ndo lineares, e a mais recente, correspondente

basicamente d rede de espagos pirblicos lineares - o tecido urbano da vila det6m como

caracteristicas fundamentais: a coerOncia e a legibilidade, como, ali6s, jA se referiu.

Espagos pirblicos e espagos privados.

A definig6o tipol6gica dos espagos urbanos da vila atende quer ao papel destes espagos na

estruturaqdo e organizagdo do seu tecido urbano quer ds caracteristicas morfol6gicas e

funcionais e estatuto de propriedade que os referidos espagos det6m.

Assim e de modo a auxiliar a compreensdo e avaliagdo morfologica da fuea urbana em estudo,

consideram-se de acordo com o seu tecido,os seguintes espagos urbanos:

. espagos exteriores pirblicos, ocupando uma 6rea de 3 292 m2, repartida pelos espagos n6o

lineares - os largos - que ocupam uma area de | 964 m2 e pelos espagos lineares - ruas e

travessas - que ocupam uma 6rea de 1 328 m2, e

. espagos exteriores privados, ocupando uma 6rea de 3 364 m2 e que integram dois tipos

principais: 'Jardim/quintal" - pavimentado e/ou plantado, situado em frente ir fachada

principal - e "horta./logradouro" - espago essencialmente cultivado.

Espagos pirblicos nio lineares

Os largos constituem o itnico tipo de espagos pirblicos ndo lineares e organizam-se

espacialmente na parte mais antiga da vila, em redor da cisterna e vinculados a elementos

marcantes e ordenadores como a igreja e a fortaleza.

Esta organizagdo espacial corresponde a gm agrupamento tipol6gico, resultado do

fraccionamento da antiga "praga do pelourinho", constituido por uma sequ6ncia continua de

largos amplos e abertos, de formas poligonais inegulares: o largo da fortaleza, o largo da

cisterna, o espago entre a igreja e a fortaleza, o largo da igreja e o seu adro.

Dimensionados em fungao do passado, estes espagos urbanos, excedentes em relaqdo its

necessidades da populagdo residente, tornam-se deficitiirios em periodos de grande aflu6ncia

de pirblico q.." uqri ocorre frequentemente para assistir aos actos/cerim6nias religiosas e aos

,.*igo. fiinebres, ou que d vila se desloca pela beleza paisagistica, riqueza patrimonial e pela

qualidade da sua gastronomia.

Os espagos urbanos em causa foram objecto de um processo urbano evolutivo cujos novos

codigos, referenciados aos anteriores, constituem uma diferente concepgio espacial que ndo

poder6 ser considerada, no entanto, definidora de uma nova tipologia, pois esta permanece na

Xiril?t:*:T;rr" estrutwa assenta no atinhamento de percursos sequenciais de espaeos que,

embora diferenciados, constituem no seu conjunto, pela unidade do carc6cter urbano que

apresentam, um espago urbano homogdneo.

De facto, o espago publico forma na vila um continuo urbano homogdneo definido a tr0s

dimens6es. Delimitados pelo pavimento - calgada de cubos de calc6rio -, pelas fachadas dos

edificios monumentais (fortaleza, igreja e cemitdrio "velho"), pelas fachadas das casas, pelas

6.rvores nos jardins/quintais, pela paisagem envolvente e pelo cdu, os espagos urbanos da vila

s6o tambdm espagos arquitect6nicos multidimensionais ainda habitados e com caracteristicas

e qualidades comuns, umas, e pr6prias, outras.

l5l



Aldm da grande qualidade espacial e arquitect6nica que detem e da excelente qualidade das

abernras e vistas panordmicas que possibilitam, os espagos pirblicos ndo lineares sdo

definidos tipologicamente como largos, tQm em comum o pavimento, em cubos de calcArio' e

algum mobiliario urbano, como os candeeiros e as "papeleiras"'

Diferenciam-se dos restantes pelo tratamento e uiilizaqao: o largo da fortaleza - o rinico

espago publico da povoagdo, arborizado, com bancos e de uso exclusivamente pedonal' o que

otornaoespagodelazereconvivio,porexcelencia;eorecintoentreafortalezaeaigreja
reservado como parque de estacionamento da populagdo residente, mas pouco utilizado como

tal, preferindo os moradores estacionar junto irs respectivas portas, com todos oS

inconvenientes que dai adv6m.

Espagos pirblicos lineares

Da sua an6lise conclui-se a exist€ncia de dois tipos: ruaS e "travessas", em fungao do perfil

transversal a trfls dimens6es que indica o tipo de circulag6o e as actividades que permite' al6m

das caracteristicas do espago canal que define'

Se as ruas correspondem a espagos lineares cuja relagdo entre o perfil e a c6rcea dos edificios

d, na generalidade, equilibrada, permitindo a circulagdo autom6vel apenas num sentido' mas

comprometendo o conforto da circulagdo pedonal, aS travessas sdo espagos lineares

particularmente estreitos vocacionados paru a circulaqdo dos pe6es, embora em caso de

urgencia possam ser disponibilizados para a circulaqao autom6vel'

Os referidos espagos ptbti.o, organiiam-se no tecido urbano de forma clara' como jdse fez

refer$ncia, e ligados aos tipos de malha urbana, incidindo as ruas na malha linear e as

travessas na malha de geometrismo irregular'

Pavimentados em cubos de calc6rio em toda a sua

equilibrados, cujas qualidade direccional e qualidade
extensdo, constituem espagos urbanos

formal das fachadas de alguns im6veis

propiciam actividades de passeio e encontro'

Existe, contudo, um conflito pelrnanente pedo-autom6vel, apesar do trdnsito na povoagdo

estar condicionado d populagdo residente, aos seruigos publicos e de emerg6ncia e a cargas e

descargas e existir,rn1u 6..u no interior do niucieo hist6rico, reservada ao estacionamento dos

residentes.
O desrespeito por estas regras, por parte dos visitantes e dos habitantes da vila, contribui para

um desconforto constante para o pe6O, que Se aglava aos fins-de-semana e nos meses de

Ver6o quando o nirmero de pessoas e as caracteristicas e intensidades dos usos ultrapassa a

capacidade de carga dos espagos urbanos da vila'

Espagos exteriores Privados

Relacionados com a implantagdo dos edificios e as caracteristicas topogr6ficas do local

encontram-se dois tipos de espagos privados exteriores: "quintal/jardim" - situados

maioritariamente em frente d fachada principal, com aspectos de racionalizagdo de 6reas de

canteiro e de pavimento; e "logradouro/horta" - situados nas Zonas traseiras' essencialmente

cultivados, destinados ir produqdo de legumes e vegetais'

Estes espagos denotam, de facto, o Jr*p.im"nto d. condigdes ambientais e de sanidade

b6sicas com a demarcagdo, bem vincada, entre jardinagem, junto ao acesso principal irs

moradias e horticultura, nas zonas laterais e traseiras; 6 aqui que se verifica a localizaqdo de
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"abrigos" para a criagdo de animais e

pombos.

Ocupando uma 6rea de 3 364 m2, equivalente ir 6rea

espagos privados evidenciam atrav6s da sua tipologia e

aves dom6sticas, principalmente coelhos, galinhas e

ocupada pelos espagos priblicos, os

morfologia uma conjugagio perfeita

com as zonas pirblicas dominantemente pedonais.

A visibilidade pirbiica que estas permitem sobre os espaEos privados, parece induzir na

ocupagdo por jardinagem nas zonas fronteiras dos edificios e por horticultura nas traseiras.

Em- qualquer dos caios est6 patente, de forma bem clara, a capacidade e o brio que cada

proprietario emprega no tratamento dos SeuS espagos exteriores.

O relacionamento ambiental e funcional entre os quintais e os espagos urbanos pirblicos 6, na

maioria dos casos, bastante forte, constituindo um factor de sociabilidade entre vizinhos e

entre estes e os visitantes.

Os espagos exteriores privados, da vila, pSem em destaque a procura de satisfagdo dos

habitantes relativamente ir definigdo e marcagSo do seu territ6rio exterior, reflectido nos

muros baixos caiados de branco que o deiimitam no caso dos "quintais-jardins" e nos muros

mais altos, garantindo maior Seguranqa, que vedam os logradouros.

Se nestes oi produtos horticolas e os citrinos predominam, nos 'Jardins" sdo os pessegueiros,

os damasqu"iro, . as nespereiras associados a alecrins, malvas, jasmineiros e madressilvas as

espdcies vegetais mais utilizadas.

Os espagos exteriores privados constituem, em ultima an6lise, espagos de relevante interacaEo

sociai com um diveriificada capacidade de uso e contribuem para uma benefica qualidade

ambiental, sendo portadores de um grande significado funcional e est6tico'

As actividades e o mobiliario urbano

O tipo e a forma como as activiaddes se organizam no tecido urbano, transformando-o numa

,onu d. grande incid6ncia e concentraqdo, e a sua diversidade, permitem concluir que:

. se principalmente durante o verdo e os fins-de-semana, por raz6es de ordem turfstica e/ou

religiosa, a povoagao se v6 invadida por "multid6es" e um sem nitmero de automoveis,

durante a "estag6o turistica baixa" e d noite, a vila mostra uma "imagem de cenario Yazio",

pois apenas metade dos edificios se encontra habitada.

o Se, por um lado, se assiste ir desertificagio humana, por outro residir na povoaqio 6, de um

1nodo gerai, residir com algumas car6ncias pois as condigdes de habitabilidade causadas

pelo mau estado de conservaglo dos alojamentos e pela falta de equipamento de base,

coincide com fogos permanentemente ocupados ou recentemente devolutos.

. Se a capacidade de uso dos espagos exteriores pirblicos satisfaz as necessidades das

populag6es residente e ocasional, a sobrecarga humana e a excessiva carga de tr6fego

autom6vel, provocada pela populagdo visitante, causa incompatibitidades de uso trinsito de

veiculos/circulaEdo de pe6es e actividades de estada urbana elazer; isto, apesar da clareza

de definigdo, car6cter e hierarquia dos espagos urbanos, aos quais se junta o ordenamento

de trdnsito autom6vel qualificado pela presenga de um sinal de trdnsito condicionando a

circulagdo no interior da povoagdo e a exist6ncia de 6reas de estacionamento para visitantes

e residentes.
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. Os similares de hotelaria, com as respectivas esplanadas, se por um lado dinamizam a vida

social e econ6mica local, por outro sdo respons6veis pelo aumento do tr6fego motorizado e

pelas cargas e descargas que se fazem por toda a 6rea urbana sem qualquer limitaEdo de

hor6rio.
O eventual aumento do numero de restaurantes e afins constituira um agravamento

substancial da qualidade de vida urbana.

. o cemit6rio apresenta uma 5.rea desmesuradamente grande relativamente ao nucleo urbano

e um ritmo de crescimento elevado, causando um forte impacte negativo na qualidade

urbana e paisagistica.

. o recrei o, o lazer e o estar no exterior est6o associados irs actividades econ6micas

tradicionais da povoagdo, como a pesca, sendo o espago nas traseiras da igreja que,

dominando o mar e a ria, 6 eleito pela populagdo residente como local de conversa e

convivio; e as actividades comerciais ao ar livre: venda ambulante de produtos de

mercearia, do pdo e frutas e legumes, que decorre preferencialmente ir entrada da povoagio

ou junto d cisterna.

. com caracteristicas de meio funcional, conforto ambiental e de atractividade, o largo da

fortaleza, dominantemente pedonal, sem limitag6o da pr6tica de actividades ligadas ir

estada urbana, d largamente utilizado pelas populag6es visitante e infantil, constituindo um

recinto gerador de convivCncia natural e de vitalidade urbana.

As actividades e o mobiliririo do espago urbano estdo intimamente relacionados. O aumento

da diversidade de actividades e de serviqos no espago pirblico provocou, inevitavelmente, o

aparecimento de mais e novos elementos de mobiliario urbano na povoaqdo.

O conjunto de interveng6es realizado pela Cimara Municipal de Vila Real de Sto Ant6nio e

pela Associagao de Defesa do Patrimonio no principio da ddcada, com vista ao

estabelecimento de uma ordem e de selecgio de fungdes no espago urbano, que incluiu a

repavimentagio de todo o espago priblico com calgada grada de calcario, substituindo o

betuminoso, o ordenamento do tr6.nsito, a implementagdo de um sistema de iluminaqdo

priblica de qualidade formal superior e de um servigo de higiene e limpeza mais eficaz,

apoiou-se na colocagdo de um gupo de elementos de mobiliario urbano, com preocupag6es de

integragdo na paisagem urbana, de funcionaiidade e de f6cil compreensdo para o cidadio.

No entanto e apesar de ndo ultrapassar a capacidade do espago pirblico dentro dos limites

aceitfveis de conforto e clarezaurbana, o mobiliario urbano existente corresponde a um vasto

conjunto de elementos com grande variedade de desenho e disparidade de crit6rios de

selec96o e localizagSo, o que provoca nalgumas situag6es um impacte visual negativo.

A avaliagdo do mobiii6rio em termos de quantidade, adequagdo funcional e qualidade formal

pressupde a sua identificagdo e cracterrzagdo.
O mobili6rio urbano existente na povoaglo 6 constituido por: contentores do lixo, papeleiras,

sinais de trdnsito, cabine telef6nica, bancos, arm6rios da E.D.P., candeeiros de iluminagdo

priblica e "lettering".
Relativamente ao mobili6rio associado aos servigos publicos, existe uma diferenciagdo na

qualidade formal e est6tica dos v6rios elementos. Se os tr6s contentores, de pl6:stico verde,

localizados no exterior do nircleo urbano, e os quatro sinais de trAnsito correspondem a

modelos "standardizados", a cabine telef6nica colocada no "centro da vila" e as seis

papeleiras equitativamente distribuidas, correspondem a modelos "tipo antigo" comuns a

outros centros hist6ricos e que se integram bem nas caracteristicas urbanas locais.
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A salvaguarda e conservaEio da paisagem urbana passa necessariamente por evitar a

concentraglo de elementos do mobili6rio urbano e por atender ao seu desenho e manutengSo.

Se estas permissas foram, em parte, cumpridas na implementagdo do sistema de iluminagdo
pirblica, com a passagem dos cabos a6reos a subterrdneos e a escolha de um modelo de

candeeiro tipo "cl6ssico", com lAmpada de vapor de s6dio, que contribuem para a qualificagdo

ambiental, os arm6rios da Electricidade de Portugal, de modelo corrente e indevidamente
colocados, constituem elementos perrurbadores da expressdo patrimonial local.

Tamb6m os dois rinicos bancos existentes, construidos em tijolo e pedra e revestidos a

azulejo, n6o foram ergonomicamente concebidos, sendo desconfort6veis. Contribuem, al6m

disso, para a desvalorizagdo da imagem urbana do espago onde se inserem.

O seu ntmero mostra-se, no entanto, aceit6vel e suficiente dada as alternativas que as

esplanadas e os muretes proporcionam.
O elevado nirmero de poiais e muros baixos e largos existentes na povoagdo s6o bastante

utilizados como bancos, com toda a carga expressiva da tradigSo rural local do estar no

exterior ( "sentado no portal ao fresco" ).
Em Cacela, o espago urbano tem a riqueza suficiente para oferecer o local adequado a cada

elemento do mobilario urbano, pelo que 6 fundamental definir critdrios na sua escolha

relativamente ao desenho, material de fabrico e c6res e atender, evidentemente, i necessidade

dos utentes.
Se a locahzagdo dos candeeiros, das papeleiras e dos bancos, cujo modelo deve ser

substituido, € a acertada, pondo em destaque aqueles pressupostos, a colocagdo dos sinais de

trdnsito, no interior da povoagSo, e das "placas informativas" nos cemit6rios, ndo faz sentido

pela inadequaglo funcional e pessima qualidade formal e est6tica que apresentam.

Se as "placas informativas" se mostram desnecess6rias e provocaln um impacte visual

negativo, tamb6m o reclame luminoso vermelho colocado no algado tardoz do restaurante e

demais "lettering" nas fachadas do restaurante e da pasteleria, n6o se coadunam com as

caracteristicas arquitect6nicas e patrimoniais do nircleo historico.
A repetigdo e massificagdo de sinais de trinsito e de "lettering", com vista d localizagdo e
identificagdo das actividades economicas e do equipamento, tem provocado uma "invas6o" de

formas, materiais e c0res que a paisagem urbana nio necessita.

De facto, a reduzida dimensdo e a clareza de estrutura e vivacidade de identidade que a
povoagdo apresenta, tornam desnecess6.rios quaisquer elementos publicitdrios ou de

informagdo sobre a localizagdo das actividades ou dos edificios.

Concluindo, poder-se-d afirmar que, apesar de existirem na vila condig6es para a realizagio de

actividades econ6micas complementares e compativeis, assiste-se, exceptuando no largo da

fortaleza, ir conviv€ncia num mesmo espago urbano de diversos elementos por natureza

relacionados com actividades distintas e que gera incompatibilidades de uso. Se relativamente

is actividades no espago urbano n6o se cumprem regras de conduta que definem com clareza

as actividades desej6veis - mais de metade do numero de condutores que se desloca d vila
circula e estaciona no seu interior desrespeitando o sinal de trAnsito proibido - no que respeita

d selecgdo do mobiliario urbano existente s6 em parte se seguiram critdrios de austeridade na

linguagem de rigor nos materiais e de simplicidade na forma, pelo que s6 alguns elementos,

como 6 o caso dos candeeiros e das papeleiras, se harmonizam com as caracteristicas formais,

funcionais e ambientais especificas do nircleo wbano.

O car6cter urbano, a imagem da vila e os seus elementos
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Os programas e as solug6es de desenho urbano que a povoaEdo apresenta s6o resultado de
factores de ordem "hist6rica" que originaram a fixagio de equipamento militar - cerca 6rabe
medieval e fortaleza - e religioso - igreja e cemiterios, e factores de ordem socio-econ6mica
ligados essencialmente d pesca, ao com6rcio e ao turismo, respons6veis pela implantagdo de
edificios de cariz habitacional e comercial.
A vila de Cacela tem, sem drivida, uma hist6ria pilitico-militar, cultural e socio-econ6mica de
importantes proporg6es locais e a evidCncia visual desse passado d a principal respons6vel por
grande parte da sua forte expressdo.
Encaixada no mesmo assentamemnto original, debrugada sobre a ria, o mar e o carnpo, a
povoagd.o detem formas, alinhamentos e recortes, mas tambdm trajectos e gestos que t6m,
certamente, largas centenas de anos de existdncia e de repetigdo quotidiana.
No seu tecido concentram-se as marcas da sua evolugdo que sdo, ao mesmo tempo, a sintese
do passado e a preparagdo do futuro.
Bem demarcada no territ6rio e com uma estrutura clara e organizada, a antiga vila de Cacela e
um ntcleo de car6cter forte e bem definido, onde predomina a escala humana e ganha
expressSo a presenga qualificadora da igreja, da fortaleza, da cisterna e do edificio
quinhentista A sua ilharga, a sequ6ncia ordenadora e equilibrada dos seus espagos priblicos e
privados e o alcance visual que possibilitam.
O nircleo historico apresenta uma estrutura com um sentido progressivo dado pelos diferentes
planos topogrSficos, pela sequ6ncia continua e unificada que a cor e a textura da calgada
emprestam aos diferentes espagos priblicos, pela continuidade das fachadas tradicionais ainda
existentes, num desenvolvimento de elementos perceptuais continuos, ou ainda pelo contraste
claro/ escuro da luz e da sombra nos muros brancos e pela singularidade e riqueza crom6tica
da vegetaqdo, nos quintais.
Muito embora os efeitos negativos causados pelas riltimas interveng6es a vila apresenta,
ainda, uma unidade temdtica proporcionada pela continuidade de c6r, branco e azul ou ocre
nas fachadas e castanho ou verde nas portas e janelas, de textura dada pelas inirmeras caiag6es
e pelo calciirio do pavimento, de detalhes ricos de forma e geometrismo das platibandas e
chaminds tradicionais, de iluminag6o pontual e precisa, dada pelos candeeiros de design
cldssico.

Se a homogeneidade fisica expressa, essencialmente, na estrutura urbana da vila - qualidade
espacial homog6nea - 6 not6ria, os h6bitos e categoria social est6o em profunda mutagdo, pois
a tend6ncia geral da populagSo residente no que se refere d dindmica de transformagio social d
de retrocesso.

Fruto da leitura e interpretagio do "sitio" mas, tambdm, segundo parAmetros de mem6ria
visual, anotam-se os elementos que estruturam a leitura da imagem da vila, assente nos
conceitos de Kevin Lynch 38'.

Embora a nqueza e valor patrimonial se alarguem d paisagem hist6rica da qual faz parte, o
nfcleo urbano possui no seu interior elementos significativos principais como as muralhas, a
fortaleza, a igreja, a cisterna ou o cemiterio "velho", pormenores significativos como escadas,
poiais, muros, d.rvores, platibandas, beirados ou chamin6s e dois trechos urbanos cujas
diferengas traduzem caracteristicas fundamentais da estrutura morfotipol5gica da 6rea urbana:
malha irregular, correspondente aos "largos", qualificada pelos edificios de car6cter

r87 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, pp.57-102
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monumental e malha urbana linear, onde o edificado, de cartz habitacional, se agrupa em
banda.
De qualquer modo e embora se possam distinguir entre si, de forma perceptivel para o
observador, e possualn elementos que se evidenciam pela sua importAncia funcional e pela sua
imagem destacada, constituem e propiciam, pela reduzida dimensdo - d,a irea urbana -, urrl
ambiente urbano uno: o que caracteriza todo o nircleo hist6rico de Cacela.
Os espagos exteriores priblicos constituem no seu conjunto <vias> por onde nos deslocamos e
que t6m como refer€ncias laterais <limites> - elementos lineares que t0m por fungdo manter a
uniSo do espago urbano e que coincidem com os limites reais fixados.
A qualidade formal e direccional das <vias> - principais eixos de atravessamento e circulagdo
- de Iargueza e profundidades visuais vari6veis, com pontos marcantes como a cisterna e a
escada de acesso ao largo da fortaleza e pontos terminais claros e estratdgicos como a
forlaleza, a igreja, os muros brancos ou o horizonte, 6 reforgada pelas caracteristicas dos
<limites> que, embora ndo permitam a continuidade, <<conduzem) a visualidade tendo, tal
como as <vias>, caracteristicas direccionais importantes, o que possibilita espectaculares
vistas panorAmicas.
Os limites, ao fixarem as fronteiras, vincadas e precisas da povoagdo, reforgam a sua
identidade.
Por sua vez as caracteristicas fisicas da vila: a igreja e as muralhas, uma certa homogeneidade
arquitect6nica aparente, traduzida na pouca diversidade tipol6gica das fachadas, mantendo
formalmente o edificado um caricter hist6rico de urbe medieval, o que quer dizer casas baixas
caiadas de branco com beirados e/ou platibandas e algumas chaminds tradicionais, largos e
ruas estreitas e inclinadas, empedradas, por onde circulam, ainda, pescadores e mulheres
vestidas de negro, candeeiros tipo "antigo" e quintais floridos, identificam no conjunto urbano
a sua <unidade tem6ticu.
Ligada d estrutura significante da povoagio fazendo dela o foco de uma "regido", o espago
urbano pirblico e, em sentido mais lato, todo o nricleo urbano, constuitui um <n6 central)
associado a (concentrag6es temiiticas), historicas, de car6cter religioso, nomeadamente os
casamentos, os funerais ou a Festa anual em honra da padroeira Nossa Senhora da Assungao,
e concentrag6es tem6ticas, contempordneas, de caricetr turistico como visitas guiadas ao
patrim6nio hist6rico edificado ou a procura da gastronomia rocal.
A multifuncionalidade urbana correspondem neste momento problemas ambientais. Os limites
da capacidade de carga dos seus espagos priblicos s5o frequentemente ultrapassados pela
elevada aflu6ncia de pirblico d vila, que se vC literalmente invadida por grandes grupos de
pessoas e de autom6veis que transformam, temporariamente, a vila num imenso
estacionamento an6rquico.
A vila possui no entanto qualidades que permitem o seu reconhecimento em diversos niveis
de refer6ncia e uma importdncia simb6lica e visual que a tornam um sftio not6vel.
Visivel e reconhecivel de perto e de longe, de dia ou de noite, inconfundivel, dominante pela
sua locaiizagdo, silhueta e contornos, cuja expressdo visual forte 6 reforgada pelo perfil das
muralhas e da igreja; ainda ligada socialmente ao territ6rio, d dificil pensar na paisagem sem
que a povoaq5.o nos venha d imaginagSo e pensar nesta sem que a paisagem esteja presente.
Aldm de constituir ela pr6pria um "ponto marcante" na paisagem e no territ6rio com que
contrasta, os <elementos marcantes> da sua imagem urbana sdo essencialmente: a cerca 6rabe
medieval e os muros brancos, a igreja, afortaleza, a "casa do padre" e o antigo cemiterio.
H6 a juntar a estes um outro elemento de referdncia: um sinal de trAnsito condicionado,
localizado i entrada da povoag5.o, reforgado pela marcagdo da diferenga de pavimento, o que
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constitui um factor de grande importancia para a seguranga, qualidade e efici6ncia da vidaurbana, embora nem sempre respeitado por quem visita a vila.

Os principais elementos da sua imagem
"unicidade ambiental", igreja, fortaleza
tamb6m intensificam a identidade do
car6cter.

Ao operarem em conjunto, os vdrios elementos constituem as componentes da estrutura eidentidade da povoagao' A continuidade e interligagdo desses elementos contribui para aconservag60 do valor e da qualidade da imagem urbana da vila.
Como refere Hans Mausbach: "...A multiplicidade e a diversidade das formas urbanas...aalterndncia entre espaqos vastos e estreitos, a tensdo produzida pelos inesperados epitorescos efeitos espa11!is, ddo origem no olhar do observador a umo imagem bendfica deviva arte urbanlstica. " 388

urbana - largos, ruas e travessas, muralhas e muros,
e cisterna - ndo s6 estruturam o tecido da vila como
nricleo hist6rico, valorizando e aumentando o seu

r88 MAUSBACH, Hans, urbanismo Contemporaneo, Editoriar presenga, 3" edig6o, l9g l, p. r 52
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III - BASES PARA UMA PROPOSTA DE SALVAGUARDA E VALOzuZAQAO

Considerando a paisagem a componente unificadora do tenit6rio, ela 6 a expressao integrada
da sociedade com a natureza enquanto niveis de uma s6 realidade. Caracterizada ainda, por
um acerto entre as circunstAncias do meio e a sua humanizagdo, a paisagem hist6rica de
Cacela 6 patrim6nio entendido como conceito global.
Defendemos pois a interpretagdo da paisagem como um todo, onde se avaliam de forma
global e critica as relag6es, os significados, os ciclos, as actividades e as formas dos elementos
nas suas harmonias e enquadramentos.
Construida por raz6es especificas no local mais apropriado, desde logo se estabeleceram
relag6es biunivocas entre a antiga vila e o territ6rio, do qual 6 parte integrante.
O nircleo urbano foi e ter6 de continuar a ser o ponto de partida e um referencial para o
equilfbrio da paisagem em que se insere. Devido ao actual processo de evolugdo, que urge
contrariar, estas relag6es tomaram-se mais tenues, tendo-se fragilizado o significado da
imagem e das fung6es tanto da povoagdo como do espago cultural e natural que a rodeia, pelo
que a requalificagio do nricleo hist6rico passa, necessariamente, pela reafirmagdo da sua razdo
de ser no territ6rio.
Razdo que decorre obviamente da visSo horizontal dos problemeas da 6rea de intervengd.o,
inclusiv6 duma zona mais alargada, e do papel que a povo agdo ai desempenha.
Para que o aglomerado urbano n6o se transforme, irremediavelmente e a curto prazo num
"cen6rio vario" ou num "museu sem pegas (de arte)", torna-se necess6.rio dot6-lo dos
instrumentos capazes de promover a sua reabilitagdo fisica, social e econ6mica de modo a
permititir ir populagSo residente, tradicional, a sua pr6pria identificagdo.
Assim, pretende-se actuar ao nivel do territ6rio atrav6s do planeamento global, integrar as
exigdncias de protecgso e conservagdo do patrim6nio arquitect6nico e paisagistico,
preservando a continuidade hist6rica do ambiente social, humano e natural.
Na realidade, o ntcleo hist6rico s6 se torna um organismo completo e essencial quando se
considera o seu car6cter unitario e a sua integragdo no meio. Este pressuposto constitui o
ponto de partida para a elaboragio das Bases para uma Proposta de Salvaguarda e ValorizagSo
do nricleo hist6rico de Cacela e da zona especial de protecgso, que permita a todas as camadas
da estrutura social a redescoberta e reafirmagdo do seu carcdcter essencial especifico.
Como refere Jose Gomes Alvarez38' "...A salvaguarda da paisagem significa, entre muitas
outras coisas, recriar o perdido equilibrio cidade-campo, reencontrar o significado dessa
paisagem como quadro de referancia para a identificaqdo das comunidades..."

Se com a "reabilitagdo urbana integrada" se reequilibra o nricleo hist6rico atrav6s do
desenvolvimento de um conjunto de ac96es coerentes e orquestradas de modo a optimizar os
valores socio-econ6micos, ambientais e funcionais da povoagdo, tendo em vista a melhoria da
qualidade de vida das populag6es residentes e a salvaguarda, para as gerag6es vindouras, de
um valioso patrim6nio urbano e arquitect6nico3e0, com o ordenamento dos elementos da
paisagem, sob os quais o homem tem acgdo, efectiva-se o ponto de vista paisagistico da
intervengdo no espago rural, que d a sintese do ponto de vista ed6fico, clim6tico e geobotAnico

rSe ALVAREZ, Jose Gomes, Pqtrim6nio Cultural e Conservaqdo da Natureza, in <Conservagao da Natureza>,
edigdo do Servigo de Estudos do Ambiente, Lisboa, 1982, pp.1O5 a 124reo AGUIAR, Jo6o, et alii, Guido de Apoio d Reabilitagdo de Edificios
Hab itac io nais,vol. l,LNEC,Lisboa, I 994,p. I 7
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- pennanencia da paisagem - c9P o ponto de vista humano - perman€ncia no tempo e m6ximo
rendimento em cada momento 3el.

Como refere ainda o mesmo autor 3e2 "...Quer se trate do meio urbano ou do meio rural ou do
futuro integrado dos dois, a realidade ecol|gica e os princtpios do equilibrio biol1gico
impdem a mesma maneira de encarar o planeamento...,'
Assim, se nesta paisagem hist6rica os valores do passado sao presengas que devem continuar
vivas e em uso, e as recentes descaracterizagdes e agressoes ao seu patrim6nio arquitect6nico
e paisagistico devem ser "corrigidas e/ou eliminadai", as interv"rrg3", propostas com vista dprotecgdo, conservagio ou recuperagdo patrimonial devem ser equacionadas de forma
integrada numa "politica" global de ordenamento dos espagos urbano, rural e marinho, tendoem atengdo a complexidade dos valores est6tico, cultural, hist6rico e social, os
condicionamentos e factores do seu quadro biologico e o sentido de evoiug6o urbana e
paisagistica.

1. Objectivos

o nricleo hist6rico de Cacela e a paisagem que o envolve representam no seu conjunto o(monumento) - a marca cultural e natural a salvaguardar.
As interrelag6es entre a povoagdo e a sua localizigdo exigiram uma avaliagdo global e critica
ao diagn6stico dos problemas e potencialidades da irea com vista d elaboragdo de propostas
de intervengao que efectivem a sua conservagdo e reabilitagio e o desenvolvimento da
comunidade nele territorializada.
Foi no sentido do planeamento global da paisagem que se criou a <base comum de
informagao) por forma a alicergar e sustentar uma Proposta de Salvaguarda e valorizagdo,
cujos principais objectivos sdo:

' a manutenqao, protecaio e construgio da paisagem humanizada, equilibrada
biologicamente e fisicamente estiivel, atravds da colaboragdo do Homem com a Natureza
de modo a que os sistemas continuem a servir os seus interesses e a ser fontes de cultura,
ou seja, assegurar a protecado dos elementos fundamentais da paisagem garantindo, assim,
o seu equilibrio biofisico, a presenqa da natureza e a sua humanidade.

' proteger a qualidade ambiental, estdtica e funcional da paisagem, assegurando a
continuidade e evolugio pr6pria da vida tradicional das populagdes residentls e criar,
simultaneamente, incentivos de modo a que jovens de estrato social id€ntico possam
habitar na povoagdo e imediag6es de forma a evitar a desertificaqao e conservar as
caracteristicas socioculturais da 6rea; ou seja, atrav6s da promogao social e econ6mica das
populagoes residente e a instalar, salvaguardar os aspectos caracterfsticos nos hdbitos e
cultura local, com a prossecugio das actividades tradicionais - pesca, mariscagem,
moluscicultura e agricultura - apoiadas num turismo controlado como fonte de receita.o manter viva a fungdo cultural e econ6mica, evitando a morte da povoagao pelo excessivo
aumento do cemit6rio em ixea e volumetria e pela crescente instalagao de actividades
produtivas de apoio turistico - restaurantes e outros similares de hotelaria - e pela
conversSo de casas devolutas e/ou reparadas, em segunda habitagao de pessoas que nro
residem habitualmente na vila, atrav6s da valorizagao da fungdo residencial e sociocultural,
salvaguardando a sua identidade morfol6gica e cultural.

tr zuBEIRo TELES,Gong alo,Da Formagdo do solo a socializaqdo da paisagem,rn <Uns comem osFigos...>,p.98
3n2 ld., Ib., p.147
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O que pressup6e a manutengao e restituigSo da fungSo original de habitat, dos edificios
habitacionais, resolvendo os danos fisicos e a patologia construtiva e ambiental, adaptando
o equipamento interior a padrdes de conforto actuais, tomando os edificios aptos para o seu
completo e actualizado (re)uso como primeira resid€ncia.

o conservagdo e "reabilitaEdo integrada do patrim6nio cultural e natural" atravds da
manutenga"o e/ou restabelecimento da sua unidade patrimonial, recorrendo d reconstituigdo
da expresio original, quando justific6vel, ou d correcgdo de express6es agressivas, com
vista ao desenvolvimento harmonioso do territ6rio e da comunidade residente.

' preservar o tecido urbano na sua forma, imagem tradicional e limites, assegurando a
sedimentagdo da povoagS.o como "nfcleo de refer€ncia", ou seja, como estrutura formal,
estetica e funcional, significante no seio do territ6rio e da paisagem.

2. Quadro legal de apoio

Alem da CAmara Municipal de Vila Reai de Santo Ant6nio t6m jurisdigdo sobre a vila de
Cacela e a 6rea envolvente as seguintes entidades priblicas: Instituto Portugu6s do Patrim6nio
Arquitect6nico e Arqueologico, Parque Natural da Ria Formosa, Comissio de Coordenagdo
da Regido do Algarve e Direcado Regional de Agricultura. Todos os organismos disp6em de
instrumentos legais pr6prios, pelo que o nfcleo hist6rico de Cacela e a zona especial de
protecaao estio sujeitos a um vasto conjunto de servid6es e restrig6es relacionadas com a
protecAao do patrim6nio hist6rico-edificado e a defesa do equilibrio eco16gico e paisagistico.
No entanto e face d falta de transversalidade entre organismos, devidamente apoiada numa
colaboragio mttua e interdisciplinar que possibilite a decisdo com transpar6mcia, continua a
assistir-se a pressdes descoordenadas com a defesa do patrim6nio e do ambiente, acabando
sempre por gerar situag6es de lesa-patrim6nio, de que sdo exemplo algumas interveng6es
recentes ou a decorrer no n[cleo urbano e zonade protecqdo.
56 a partir de um conceito global alargado sobre patrim6nio e atravds da existdncia de uma
politica de gestSo integrada para o sector patrimonial se poderao por cobro a situag6es que
continuam, por clientelismo e incompet6ncia, a causar danos irrepar6veis num Patrim6nio que
est6 "classificado e protegido por lei".

De facto, a povoagdo e 6.tea envolvente encontram-se sujeitas aos cuidados e estatutos
especiais decorrentes dos seguintes enquadramentos legais:
o Decreto n" 2196 de 6 de Margo que, por parte do Ministdrio da Cultura, determina a

classificagdo do nricleo urbano de "lm6vel de Interesse Pirblico", atravds da alinea b) do
Arto lo e do Anexo II, e considerando o disposto nos Artos 24o e3Oo do Decreto no 20985,
de 7 de Margo de 1932, na base i da Lei no 2032, de I I de Junho de 1949, no no I do Arto
7o e no Arto 12o da Lei no 13/85, de 6 de Junho, e no Arto 2o do Decreto-Lei n" 106-F/92, de
1 de Junho, nos termos da alinea g) do Art" 202' daconstituigdo.

' Despacho de Sua Excel6ncia o Secretiirio de Estado da Cultura de 87lOIl15 que aprova a
zona especial de protecgio que fica sujeita irs disposig6es legais em vigor, designadamente
aos Artos 25o, 26, 45" e 46o do Decreto no 20985, de 7 de Margo de 1932, ao Decreto-Lei
no28468, de l5 de Fevereiro de 1938, ao Arto 123o do RGEU, quefazparte integrante do
Decreto-Lei n" 38382, de 7 de Agosto de 1951, com a nova redacgdo que lhe foi dada pelo
Decreto no 38888, de29 de Agosto den 1952, ao Decreto-Lei no 7178, de 7 de Janeiro, ao
Decreto-Lei n" 59/80, de 3 de Abril, d Lei no 13185, de 6 de Junho, ao Decreto-Lei no
205188, de 16 de Junho e ao Decreto-Lei no 216/90, de 3 de Julho.
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A referida legislagdo imp6e os seguintes condicionamentos principais:

- nos bens im6veis classificados de interesse pirblico, por decreto da Secretaria de Estado da

Cultura, nas respectivas zonas de protecgso e im6veis nelas situados 6 obrigatoria a obtengdo
pr6via de parecer do IPPAR relativamente a:

a) propostas, estudos e projectos para quaisquer obras de construgSo, demoligdo, conservagdo,

remodelagdo, restauro e reutilizagdo;
b) criagdo ou transformagdo de zonas verdes, incluindo as que se reportem a qualquer
movimento de terras ou dragagens;

c) Ioteamentos e empreendimentos turisticos;

d) em caso de alienagSo, direito de prefer6ncia por parte do Estado.

- os pedidos de licengas de obras em edificios classificados de interesse priblico, de qualquer
tipo, localizagdo ou uso e nas respectivas zonas especiais de protecgao, tdm de ser elaborados

e subscritos por arquitectos ou sob sua responsabiliidade (arto 3 do D.L.n'205188, de 16 de

Junho).

Apesar de ndo regulamentada e, por isso, fortemente cerceada na aplicagdo prdtica das suas

medidas, a Lei Quadro do Patrimonio Cultural Portugu6s - Lei n" 13/85 de 6 de Julho -
concretiza nos seus principios gerais os compromissos assumidos pelo Estado em prol da

salvaguarda e conservagdo dos valores culturais e arquitect6nicos.
Por sua vez os efeitos da legislagio anterior t6m de ser devidamente integrados no actual

regime da Lei 13185, uma vez que esta revoga aquela.

As suas principais determinagdes s5o as seguintes:

- os bens im6veis classificados ou em via de classificagdo n6o podem ser total ou parcialmente

demoiidos nem sujeitos a obras de restawo sem parecer prdvio do IPPAR ( n" 1 do arto l4o).

- todos os planos de ordenamento territorial devem tratar de maneira especial os im6veis
classificados ou em vias de classificag6o, propondo medidas para a sua valorizagdo (no 8 do

art" 21o).

- em cada zona de protecgso pode incluir-se uma zorra non aedificandi (n" 2 do afio 22o).

- nas zonas de protecgdo n6o podem ser autorizados pelas c6maras municipais ou por outras

entidades, sem prdvia autorizagio da Secretaria de Estado da Cultura, os seguintes actos:

a) aiienagOes;

b) obras de demoligio, instalagdo, construgdo ou reconstrugdo;

c) obras de criagdo ou transformagdo de zonas verdes;

d) qualquer movimento de terras ou dragagens;

e) aiteragSo ou diferente utilizagEo contrS.ria A traga originaria

-os bens im6veis situados nas zonas de protecgio de bens classificados, que prejudiquem a

boa conservagdo destes ultimos e ofendam ou desvirtuem as suas caracteristicas ou
enquadramento, tamb6m podem ser expropriados pela Secretaria de Estado da Cultura
mediante parecer favor6vel do IPPAR (n" 3 do art" 16o).

Se a Lei n" 13/85 ou Lei do Patrimonio conceptualiza a actual nog6o legal de "patrim6nio

culturai portuguds" assim como os meios e as formas juridicas da sua protecgdo, a Lei no

lll87 de 7 de Abril ou Lei de Bases'do Ambiente procura responder ds disposig6es

consagradas constitucionalmente no sentido da preservagdo, entre outros, dos componentes

ambientais humanos, nomeadamente a paisagem e o patrim6nio natural e construido. E
considera como instrumentos da politica de gestlo das paisagens "...A protecqdo e
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valorizaQAo das paisagens que, caracterizadas pelas actividades seculares do homem, pela

sua diversidade, concentraqdo e harmonia e pelo sistema s6cio-cultural que criaram, se

revelam importantes para a munutengdo da pluralidade paisag[stica... " , (alinea a) do arto 19o,

e do patrim6nio natural e construido "...bem como o hist6rico e cultural, serdo objecto de

medidas especiais de defesa, salvaguarda e valorizaqdo..." (n" 2 do art" 20) e "...Legislaqdo

especial definird as pol{ticas de recuperaqdo de centros historicos de dreas urbanas e rurais,

de paisagens primitivas e naturois notdveis e de edificios e conjuntos monumentais..." (no 2

do arto 20").

Se no dominio do acervo normativo que se aplica sobre o patrim6nio arquitect6nico e

paisagistico sobressaem a Lei Quadro do Patrim6nio Cultural Portuguds e a Lei de Bases do

Ambiente, nas figuras legais de planeamento urbanistico realgam-se os Planos Directores

Municipais, que incluiram nos seus objectivos "...garantit" a conveniente utilizaqdo dos

recursos naturais, do ambiente e do patrim|nio cultural..."

. O Plano Director Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio, ratificado ministerialmente

pela Portartano 347192 de 16 de Abril e aprovado pelo D.L. n'160192 de 14 de Julho e

D.Regulamentar no 174192 de 27 de Julho, integra nas respectivas pegas desenhadas e

escritas todas as servid6es e condicionamentos a que a vila e 6.reas envolventes estdo

sujeitas e regulamenta os respectivos usos, estabelecendo as medidas de proteca6o em

vigor atd d aprovagdo do seu futuro "Plano de Salvaguarda".

No que diz respeito d povoagSo, refere-a na secgdo II - Das Zonas Hist6ricas na alinea b) do n"

1,no 2 e no 3 do arto 57o,e no no 1 e no 2 do arto 59o que se transcreve:

I - Nos edificios localizados no...Nilcleo Hist1rico de Cacela, sdo autorizadas obras de

conservagdo e modificaqdo destinadas :

a) ) sua consolidaEdo;

b) A suo adaptaEdo a novos usos compativeis com o cardcter hisl1rico e localizaEdo central

da zona e com a notabilidade expressiva ou arquitect1nica dos edificios, quer exterior quer

interior;
c) Ao seu saneamento, atravds da construgdo de equipamentos sanitdrios necessdrios a dotd-

los de boas condiqdes de habitabilidade, respeitando no entanto e no posslvel, a definiqdo

original interior quando com interesse;

d) A reconstituiEdo da expressdo original, quando justificdvel, ou d correcqdo de expressdes

agressivas.

2 - Nestes edificios sdo interditas:
a) As alteraEdes d morfologia dos edificios que impliquem o aumento do numero de pisos, a

alteragdo do plano marginal para a via publica, a construQdo de corpos balangados e a
ocupaqdo de logradouros ;
b) As alteraEdes das fachadas que impliquem:
. O aumento do numero de ydos ou a alteraqdo dos vdos existentes, para a via publica;
o A utilizaqdo de pedra serrada aplicada a cutelo em aros de portas ejanelas;
o A utilizagdo, em caixilharias e outros elementos arquitect6nicos, de alum{nio e, em casos

de expressdo arquitect6nica senslvel, de aluminio de c6r,'
. O revestimento da fachada para a via publica em materiaias cerdmicos, vitreos, ou outros

estranhos d tradiqdo local;
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. A introduqdo de quaisquer elementos decorativos que possam contundir com as
caracteristicas tradicionais da expressdo de conjunto de Cacela.

Relativamente d 6rea integrada na zona de protecgdo, refere-a o mesmo Regulamento da
pr6tica urbanistica, no titulo Il-arto 9o, que se transcreve nas partes que lhe respeitam:

1- As serviddes administrativas e restrigdes de utilidade pilblica ao uso dos solos
seguidamente identificadas e delimitadas na Planta de Salvaguarda e Estrutura e na Planta
de S{ntese - Plano de Uso dos Solos, regem-se pelo disposto no presente titulo e legislaqdo
aplicdvel:
a) Reserva Ecol6gica Nacional
b) Re s erv a A gr[c o la N ac ional

2- As serviddes e restriqdes de utlidade pilblica referidas no numero anterior ftm como
objectivo:
a)A preservaqdo do meio ambiente e equil{brio ecol6gico
b)A preservagdo da estrutura da produEdo agr{cola e do coberto vegetal
c)A preservaqdo das linhas de dgua e de drenagem natural
d)O enquadramento do patrim6nio cultural e ambiental

Por sua vez os artigos 10o e 11o estabelecem as restrigOes e condicionamentos dos actos e

actividades 'nos terrenos integrados na Reserva Ecol6gica Nacional e Reserva Agricola
Nacional, respectivamente; tambem os artos 22o, 23o, 24o, 26o, 27o, 28o e 29o respeitantes aos
terrenos situados na Zona Agricola 1 integrada na zona especial de protecgdo, estabelecem
disposig6es cujo teor se anexa na integra.
o Decreto-Lei no 373187 de 9 de Dezembro, cria o Parque Natutral da Ria Formosa, com os

seguintes objectivos:

-a preservagdo, conservaqdo e defesa do sistema logunar do solavenlo algarvio;
-a protecqdo da fauna e flora especlficas da regido e das espdcies migratfrias e dos habitats
respectivos de uma e outrd;
-a promoQdo de um uso ordenado do lerritdrio e dos seus recursos naturais de forma a
ossegurar a continuidade dos processos evolutivos;
-a promoqdo do desenvolvimento econ1mico, social e cultural da populaqdo residenle, de

forma que ndo prejudique os yalores naturais e culturais da regido;
-o ordenamento e a disciplina das actividades recreativas na regido, nomeadamenle no
litoral, de forma a evitar a degradaqdo dos elementos naturais, seminaturais e paisag{sticos,
estdticos e culturais da regido.

A fim de garantir o desej6vel controle da d.rea protegida, foi entretando elaborado o Plano de
Ordenamento do Parque Natural da Ria formosa, aprovado pelo Decreto-Regulamentar no

2191 de24 de Janeiro que, na sua Proposta de Ordenamento - folha no 13-B e respectivo
Regulamento, condicionam o uso e ocupaglo do solo na zona de protecgdo do ntcleo hist6rico
de Cacela do seguinte modo:

-orla terrestre integrada em zonas de baixa e mddia densidade de ocupaqdo, cujas
disposiEdes legais se anexam; e que no ponto 5.1. refere que "...Algumas dreas, revestindo
um cardcter muito espectfico, sdo consideradas de baixa densidade de ocupaqdo edificada,
nas quais a implantaqdo de novas construqdes serd bastante limitada. Sdo os casos da zona
de enquadramento de Cacela, onde os valores do patrimonio urbano ndo se poderdo desligar
do seu enquadramento paisag[stico... "

r64



-zona lagunar e corddo dunar, considerados zona de uso limitado dos recursos naturais, ou

seja, "...zonas em que a exploragdo dos recursos naturais ndo deverd afeclar as condigdes

naturais do meio e nomeadamente a sua produtividade natural.

Nas zonas hilmidas sdo apenas permitidas actividades de pesca e mariscagem, dentro da

regulamentaqdo especffica destes sectores de actividade.

Nas zonas de dunas e praias do corddo litoral ndo d permitida qualquer medida tendente a

facilitar a acessibilidade...poderdo ser mesmo estabelecidas medidas de interdiqdo

tempordrias ou permanentes do uso pilblico... "

Numa perspectiva de "macro-escala" importa referir o Plano Regional de Ordenamento do

Tenit6rio para o Algarve (PROT-Algarve) aprovado pelo Decreto-Regulamentar n" 1l/91 de

21 de Margo.
Segundo a Carta de Ordenamento no 2, a area integrada na zona de protecado do nircleo

hist6rico de Cacela inscreve-se nas Zonas Imperativas de recursos naturais e equilfbrio

ambiental, designadamente ta Zona Agrfcola e na Zona de Protecqdo da Natureza

identificadas atrav6s das alineas b) e c) do no 4 do arto 7" e atraves do arto 8o, capitulo II do

referido Decreto.
As restrig6es e condicionamentos dos actos e actividades nestas zonas sdo expressas pelo no 2

do arto 14o e pelo no 2 do arto 15o "...Nos solos que integram estas zonas d proibido o
desenvolvimento de actividades e a realizaqdo de obras ou acEdes que diminuam ou destruam

as suas potencialidades... "
A zona de protecgdo do nricleo urbano comp6e-se, ainda segundo o PROT-Algarve, de ireas

j6 contempladas e protegidas por lei, em especial os Decretos-Lei n" 93/90, de 19 de Margo, e

no 196/89 de 14 de Junho, que estabeleceram o regime juridico da REN e da RAN,

respectivarnente, e a 6,rea classificada ao abrigo do Decreto-Lei no 373187 de 9 de Dezembro,

que ficam afectas aos respectivos fins dominantes, ou seja, d manutenqdo da estrutura

permanente da paisagem e ao uso agricola, tendo especialmente em vista a estabilidade e

perenidade dos sistemas naturais e da qualidade do ambiente e a produglo de bens

alimentares.

Embora o nricleo hist6rico de Cacela e a zorra especial de protecado se encontrem

contemplados e protegidos por lei atraves de um vasto conjunto de figuras de planeamento e

de enquadramentos legais, d fundamental que a sua reabilitagdo urbana e a protecado da

paisagem se fagam atrav6s do instrumento mais eficaz de gestdo urbanistica e protecqao do

patrim6nio arquitect6nico e paisagfstico: O Plano de Salvaguarda e Valorizagdo.

Se a Lei do Patrimonio pressup6e, atravds do arto 21, que 2r classificaqSo de um im6vel

corresponde a necessidade de elaboraglo do respectiivo plano de salvaguarda num prazo de

180 dias, o Regulamento do Plano Director Municipal de Vila Real de Santo Antonio

pressupoe a necessidade de elaboragdo de um plano para o nricleo hist6rico de Cacela e zona

de protecgdo no no 3 do arto 57o, avangando com disposig6es, j6 referenciadas, a ser aplicadas

at6 ir entrada em vigor dos regulamentos ou das normas provis6rias do referido plano de

salvaguarda.

Parece que a ndo regulamentagdo dos planos de saivaguarada e valorizagdo, cujo projecto foi

abandonado em 1990, e o curto prazo previsto peia lei para a sua elaboragio, constituem

raz6es para que o nircleo hist6rico e a zona de protecado ndo disponham ainda desse

instrumento de gestdo patrimonial.
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No entanto e na aus0ncia de regulamentagdo especial referente a planos de salvaguarda e

valorizagdo, estes t6m sido elaborados no nosso pais segundo o Decreto-Lei no 69/90, de 2 de

Margo, de acordo com a definigdo dos Planos de Pormenor consagrados no no 4 do arto 90

desse diploma.
Determina essa lei, ainda nos seus principios gerais (arto 5o, no 1, alinea c), a necessidade de

garantir "...A compatibilizaqdo da protecqdo e valorizaEdo das dreas agrfcolas...e do
patrim1nio natural e edificado, com a previsdo das zonas destinadas a habitagdo e

servigos... " e que o Plano de Pormenor (arto 9o, no 4) passarS. a estabelecer "...a concepgdo do

espaQo urbdno, dispondo designadamente, sobre usos do solo e condiEdes gerais de

edificaqdo, quer para as novas edificaqdes, quer para a transformaEdo das edificagdes
existentes, caracterizaqdo dasfachadas dos edificios e arranjo dos espaEos livres..."

Quanto d tipificagdo dos usos dominantes dos solos (arto 28o, alinea g) considera-se a

necessidade de um especifico zonamento espacial, definindo os espagos objecto de protecgs.o

e salvaguarda como "...culturais e naturais, nos quais se privilegiam a protecAdo dos

recursos naturais ou culturais e a salvaguarda dos valores paisag[sticos, arqueol1gicos,
arquitect6nicos e urban[sI icos... "

As Bases para uma Proposta de Salvaguarda e ValorizagSo do Nircleo Hist6rico de Cacela e

Zona Especial de Protecgio, enquadram-se "tdcnica e juridicamente" nas seguintes figuras

Iegais de planeamento urbanistico e territorial e de defesa do patrim6nio e do ambiente:

o Decreto n' 2196 de 6 de Margo, que classifica o ntcleo urbano de <Im6vel de Interesse

Priblico>.
Despacho de Sua Excel6ncia o Secret6rio de Estado da Cultura de87101115 que aprovou a

zona especial de protecgdo.

Lei no 13/85, de 6 de Julho - Lei Quadro do Patrimonio Cultural Portugu6s.

Lei no 11187, de 7 de Abril - Lei de Bases do Ambiente.
Portaria no 347192, de 16 de Abril, que ratificou ministerialmente o Plano Director
Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio, e Decreto-Lei no 160192, de 14 de Julho, e

Decreto-Regulamentar n" 174192, de 27 de Julho, que aprovaram o referido P.D.M..
Decreto-Lei n' 373/87, de 9 de Dezembro, que criou o Parque Natural da Ria Formosa e

Decreto-Regulamentar n' 2/91 de 24 de Janeiro, que aprovou o Plano de Ordenamento
daqueia Area Protegida.

Decreto-Regulamentarn" 11/91 de 21 de Margo que aprovou o Plano de Ordenamento do

Territ6rio para o Algarve (PROT-Algarve).
Decreto-Lei no 69/90, de 2 de Margo, que consagra no no 4 do arto 9o a figura do Plano de

Pormenor.

3. Estrat6gias de intervengdo propostas

A reabilitagSo da paisagem hist6rica na perspectiva de uma conservagdo activa e integrada do

patrimonio 6 aquela que mais leva em consideraglo a globaiidade da zona onde se vai intervir.
Perspectiva, de resto, indissoci6vel duma nova visdo sobre o patrim6nio e a sua salvaguarda.

O conceito de reabilitagio pressup6e, evidentemente, uma atengio particular pela cultura
especif,rca de lugar e do territ6rio e pela sua diversidade . E a partir da revivificagS.o da

memoria do sitio e da actuahzagdo dos seus contextos integradores que se criam formas
correctas de intervengSo.

a

a

a
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ConsentAnea com tal perspectiva 6 a procura de uma efectiva manutengao das "caracteristicas

tradicionais " da vida local, da beneficiagdo e reposigdo da imagem da arquitectura da vila, da
preservagio das qualidades estdticas e funcionais do espago urbano, considerado como um
todo, e dos valores ecol6gicos, culturais, c6nicos e sociais da paisagem.

A globalidade do conjunto patrimonial d, de facto, a sua marca distinta.
Feito de diferentes express6es arquitect6nicas, de diferentes fun96es urbanas, de diferentes
apropriag6es das estruturas biofisicas e de diferentes formas biologicas onde se expressa a sua

evolugdo humana e ecol6gica, a paisagem hist6rica necessita de especial atengio ds suas

componentes sociais.
Tendo como objectivo a sua fruigSo, quer pela popuiagdo nela territortahzada quer pelos

visitantes atraidos pelos servigos irnicos que oferece e pela riqueza cultural e patrimonial que

det6m, as intervengdes no nircleo hist6rico e na zona de protecgdo, t6m como dificuldade
maior conseguir dimensionar o grau 'de permissividade de alteragdes associadas ao

desempenho dos espagos e conseguir estabelecer os limites das capacidades fisica, ecologica e

psicol6gica sem que isso colida com a preservagdo e salvaguarda patrimonial que se deseja.

Com as medidas de protecgdo a implementar, procura-se manter o equilibrio dos espagos sem

que isso implique a intengdo de "congelar" ou colocar numa "redoma". O que se pretende d

condicionar o processo, de forma a que ele seja de mudanga e nio de mutagSo; isto d, que na
paisagem urbana as transformagdes se ddem na continuidade formal e exemplar das

edificag6es de que partem e que na paisagem rural se assegure a preservagSo da sua estrutura
permanente e a manutengio e o aumento do fundo de fenilidade do espago agricola,
eliminando todas as medidas, culturas e tecnicas que conduzam ir sua degradagdo e
descaracterizagdo.
Se as capacidades, fisica e psicol6gica, podem mais facilmente ser dominadas atraves dos

mecanismos que limitam e condicionarn a ocupagdo do solo, a sua capacidade ecologica

depende directamente da capacidade de carga e o controlo do pisoteio 6 uma questdo

fundamental em ireas ecologicamente sensiveis como esta.

O talude a sul da igreja e da fortaleza, as dunas, o sapal, as margens da ribeira e a falesia sdo

6reas extremamente sensfveis que obrigam a cuidados especiais de protecaSo e salvaguarda.

Procura-se, atraves do conveniente ordenamento do espago, disciplinar a ocupagio humana no

sentido de aliviar as 6reas mais sensiveis e mais ricas do ponto de vista do equilibrio
ecol6gico.
A implementagdo de trilhos de descoberta da natutreza, devidamente integrados, e a criagdo de

um espago de recreio e repouso permite, assim, conciliar as tend6ncias das populag6es em

ferias com as exig6ncias da gestSo dos recursos naturais. Se a protecgdo da zona humida da

fua Formosa pretende assegurar a continuidade e evolugdo propria da vida tradicional local e

a riqueza e diversidade da avifauna pale6rtica, a protecado da ribeira garantir6 a salvaguarda

do que ainda resta da impor[ante jazida de moluscos miocdnicos e do seu suporte fisico, uma
impar unidade geoi6gica conhecida por "Formagdo de Cacela", al6m de permitir a defesa de

numerosas esp6cies anfibias e da avifauna, bem como a vegetagS.o ripicola.
Por outro lado, a manutengdo do equilibrio formal, exterior e interior, dos edificios com a

introdugdo de melhorias nas condig6es de habitabilidade tendo em vista a manutengdo da

populagio instalada e a fixagdo de "novos" residentes ligados culturalmente ao territ6rio, a

reconstituigdo da expressdo arquitect6nica e urbanistica original, quando justific6vel, assim

como a eliminagSo e/ou substituigdo de usos e actividades instalados e que reconhecidamente
ameagam o equilibrio entre a populagdo, o seu quotidiano e os ambientes onde se desenvolve,
por outros directamente relacionados com a continuagdo desse equilibrio, sdo estratdgias e

objectivos a cumprir em termos de uma concreta reabilitagio urbana.
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Assim, ao recuperar-se um ntcleo urbano de valor arquitect6nico como o de Cacela e

reutiliza-lo nas fi.mgdes que o moldaram ao longo do tempo, propondo-se a nio expansSo em

6rea e volumetria do actual cemiterio e o nio crescimento do nirmero de servigos de apoio

turistico como restaurantes e afins, 6 valorizar a povoagio muito para aldm da sua glorificagdo

hist6rica e econo'mica.

As interveng6es no patrim6nio aparecem, pois, de forma integrada, numa politica global de

ordenamento do espago urbano e do territ6rio. Como refere Aires - Barros, "...A polftica de

conservagdo integrada do patrimonio cultural deve ler em consideragdo o quadro da

planificaqdo econ6mica e do ordenamento do terril6rio. Mas uma pol{tica de conservagdo no

quadro do ordenamento do territ1rio s6 6 poss{vel se existir um adequado conhecimento (um

recenseamento) dos bens a conservar.. " 3e3 
.

Neste sentido procedeu-se d elaboragdo de tm corpus informativo de base, globalizante ( que

abarca o territ6rio e a paisagem, a evolugio socio-econ6mica, o tecido urbano e os edificios) a

partir do qual as estrat6gias de intervengdo se podem tragar com mais clareza e rigor.

Pretende-se, assim, em detrimento de interveng6es de car6cter mais imediato e "fisico",
aca6es mais alargadas e abrangentes que assegurem, para aldm das intervengdes sobre o

edificado, a reabilitagSo socio-econ6mica e funcional do nricleo hist6rico e da paisagem

envolvente, preservando a continuidade hist6rica do ambiente social e humano.

De facto, ao encarar-se a "reabilitagio integrada da paisagem" como uma acg6o que n6o

separa a comunidade dos seus espagos de vida, interiigando a qualificagdo ambiental e o
desenvolvimento econ6mico e social, as suas operag6es incluem interveng6es estruturantes

para:

- a organizagao e qualificag6o do espago fisico (espago exterior urbano e edificag6es) e do

territ6rio ( estruturas permanente e produtiva);
- o desenvolvimento de aca6es na irea social com vista ao progresso econ6mico e socio -

cultural das populag6es residentes.

Pelo que se torna necess6rio a estruturagdo de operag6es que conjuguem no espago ( urbano,

rural e marinho) os diferentes tipos de acgdes de reabilitagdo de modo a tornar compreensivel

a totalidade dos seus mirltiplos objectivos.

3.1. Propostas de intengdes e ac96es prioritd.rias

E a partir da povoagdo que se devem estabelecer os sucessivos horizontes de planeamento

global da paisagem, programando interveng6es prioritiirias nos espagos ou elementos cujo

valor ou produtividade exijam uma acqdo rdpida em face da sua importdncia no equilibrio
geral da paisagem.

As propostas de intervengdo e as acgdes prioritdrias possiveis de realizar a curto ptazo e que

apoiam o inicio do processo de planeamento integrado - reabilitagdo urbana e arquitect6nica e

revitalizagdo e protecgio da paisagem - sdo as seguintes:

. a par da reabilitagdo e conservagdo dos edificios habitacionais na perspectiva da

valorizagdo
da fungdo residencial e socio-cultural, prop6e-se, de modo a garantir a continuidade das

fung6es historicas (militar e religiosa) da vila e a salvaguarda da sua identidade morfol6gica e

cultural:

rer AIRES-BARROS, Luis, ls grandes questdes do Patrim6nio Cultural Construido in Cadernos SPPC-n2,

Sociedade para a Preservagdo do Patrim6nio Construido, Euora, 1996, p.13

168



- a consolidagSo e conseryagd.o dos trogos de muralha da cerca arabe medieval, incluindo o

talude a sul desta, junto i igreja e dfortaleza.
- o restauro dafortaleza atrav6s de um conjunto de medidas de terap6utica como o reboco e a

caiagdo a branco das faces exteriores das muralhas, da reconstrugdo da guarita do lado
nascente tendo como modelo a guarita do lado poente, que ainda se mantdm no seu estado de

pureza e o corte das 6rvores ex6ticas existentes na "esplanada".
- proceder, simultaneamente, ir reposigdo do revestimento tradicional das coberturas das
"casas dos guardas" e na impossibilidade de retirar o rec6m - instalado sistema de vigil6.ncia
da zona costeira constituido por umas inest6ticas torres met6licas vermelhas e um radar,
viabilizar a sua pintura de branco ou azul - celeste de modo a minorar o seu impacte visual
negativo.
- instaiaqlo do sistema de iluminagdo pirblica e da rede telef6nica em valas subterrAneas e

instalagSo da TV por cabo, de modo a eliminarem-se os varios cabos eldctricos ao longo das

fachadas dos edificios e as inirmeras antenas de televisio.
- a desactivagdo aprzo do actual cemitdrio cuja escala e localizagdo rompe com o equilibrio e

harmonia da paisagem, propondo-se a constru96o de um novo, em local a estudar,

devidamente integrado.

. reordenamento do trdnsito autom6vel no interior da povoagdo atravds do estabelecimento
de

um mdtodo mais eficaz de controle das regras de circulagdo recentemente veiculadas e a

implantagSo de outro parque de estacionamento, de caracteristicas id6nticas ao existente, no

Iado direito da via de acesso i vila.

. valorizagdo do nircleo urbano como area de circulagSo de pe6es e de actividades ligadas

a

estada urbana, o que pressup6e uma alteragdo do tipo de algum mobiliario urbano e "lettering"
existentes.
Pretende-se que, com preocupag6es de integragdo na paisagem, de funcionalidade e de facil
compreensdo para o cidad5o, os elementos do mobiliario e o "lettering" se harmonizem com
as caracteristicas formais, funcionais e ambientais especificas do nricleo hist6rico.

. reabilitagdo do parque imobiliario atraves de um conjunto de obras de conservagdo e

recuperaqSo. A definigio da prioridade de intervengdo a efectuar nos edificios nos 2, 8, 12, 18,

21,22,23,24,3, 9, 10 e 20 foi baseada nos seus problemas de indole fisica, relacionados com
a estrutura e carOncias de servigos e equipamentos b5.sicos, nos problemas de ordem social,
nomeadamente o rendimento e o escaldo socio-profissional dos ocupantes e no grau de

adulteragdo arquitect6nica que o edificio apresenta.
A promogSo do bem estar dos seus moradores e a beneficiagdo e reposigdo da imagem da

arquitectura tradicional de fonna a recuperar e preservar a mem6ria cultural, material e

artistica da comunidade e da povoagdo sdo as principais intengdes desta acado.

Neste sentido erelativamente aos edificios nos 3,9 e 10, todos com o segundo piso clandestino
e porque causam um forte impacte negativo no equilibrio e harmonia da paisagem urbana,
prop6e-se a demoligio dos pisos superiores dos dois primeiros edificios.
No entanto, atendendo, 2rs condig6es socio-econ6micas dos seus proprietdrios, e se o edificio
no 3 constitui casa de f6rias e o rds-do-ch6o 6 suficiente para alojar a familia proprief6ria, o

segundo piso do edificio no 9 d habitado por um pescador e respectiva familia pelo que se

apresenta, obrigatoriamente, uma alternativa de habitagdo que poder6 passar pela construgdo
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de um "novo edificio t6rreo" a integrar devidamente no unico espago disponivel no nfcleo
urbano e que coresponde ao lote entre os edificios n os 19 e 20.
Por sua vez prop6e-se para o segundo piso do edificio no 9, onde habita a famflia mais
numerosa da povoag6.o, ndo a sua demoligdo mas um conjunto de obras de reabilitagio e
conservagdo com vista d, sua integragdo arquitect6nica e urbana.

. se o desassoreamento da ria e a recuperagdo do cordSo dunar (obras em curso) constituem
ac96es de ineg6vel import6.ncia para a sobreviv6ncia da zona hrimida, o que permite assegurar
a conservagdo da natureza e a continuidade e evoluqdo pr6pria da vida tradicional local, a
demoligS.o dos edificios ilegalmente construidos e entretanto embargados, na zona especial de
protecgdo (cujas localizagdo e escala destroem o enquadramento e o cardcter dos valores
hist6ricos e paisagisticos da povoagdo e 6rea envolvente) deve constituir uma acgdo exemplar
como rinica forma ali5s de restabelecimento da integridade da paisagem hist6rica de Cacela.

. reabilitagao e protecgdo da paisagem atravds da salvaguarda e valorizagdo da estrutura
ecol6gica e da reposigdo, beneficiaqdo, manutengdo e aumento do fundo de fertilidade dos
solos.

No que diz respeito d recuperagio e preservagio da estrutura permanente da paisagem e a par
do desassoreamento da ria e da reposigdo do sistema dunar hri que atender:

- d protecgdo e reconstituigao da " compartimentagio " dos campos de cultura atravds da
manutengdo das sebes existentes e da replantagio de sebes de figueiras-da-india ou de
oliveiras e figueiras, entretanto substituidas por vedag6es de arame ou por ac6cias;

-e ao total revestimento das margens da ribeira com vegetagSo pr6pria, nomeadamente com
ulmeiros, choupos, canas, loendros e tamargueiras.

No que diz respeito i revitalizagdo e protecgdo da estrutura produtiva da paisagem 6 essencial,
al6m da desocupagdo indevida com construgSo, a replantagdo das 6.rvores dispersas da cerca
algarvia (figueiras, amendoeiras, oliveiras, alfarrobeiras) entretanto demrbadas e/ou
substituidas por esp6cies ornamentais ex6ticas, por forma a "recuperar", tambdm, a "imagem
hist6rica" dos campos de Cacela, principalmente nos terrenos contiguos d "estrada do ribeiro"
e na (s) Quinta(s) do muro.
56 assim se estende a todo o espago agricola a riqueza biol6gica e cultural dos agrossistemas
tradicionais que desde sempre procuraram integrar a humanizaqdo da terra com a conservagao
da natureza
De facto, s6 a partir da revitalizagdo e protecgdo das estruturas pernanente e produtiva da
paisagem, se consegue a conservagSo da natureza, atrav6s da presenga de sistemas biol6gicos
garantidos pela exist6ncia da ribeira e da gaieria ripicola, de sebes vivas, de dunas e de sapais,
e a salvaguarda de valores culturais e sociais insubstituiveis, de solos fdrteis e dos elementos
essenciais do equilibrio paisagistico do local.

3.1.1. Os instrumentos normativos intemacionais a respeito da salvaguarda do patrim6nio
arquitect6nico e paisagistico e o significado dos conceitos fundamentais.

Integradas nas "novas politicas" de requalificagdo patrimonial e ambiental as interveng6es
propostas enquadram-se numa filosofia geral que reflecte o espirito das diversas leis nacionais
de defesa e salvaguarda do patrim6nio arquitect6nico e paisagistico e pretende respeitar as
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teorias gerais do desenvolvimento das acgdes de conservagdo tal com t6m sido entendidas e

aperfeigoadas no decurso de importantes encontros internacionais.

Importa antes deixar aqui enunciados os significados dos diversos conceitos firndamentais e

dos seus correspondentes pressupostos operacionais.

No Ambito do conceito de paisagem global e em face das vocag6es e aptid6es pr6prias dos

diferentes espagos, o ordenamento do territ6rio prop6e as seguintes atitudes :

o Protecgdo

"..A Protecqdo corresponde d necessidade de garantir a permanAncia de determinadas

imagens, obras, paisagens e elementos da Natureza que constituam valores culturais,

cientfficos e sociais..." 3ea

o Construgdo

"...A Construgdo corresponde a toda a actividade humana que, tendo em vista um

desenvolvimento coerente, deverd ter em atenqdo a dignificaqdo e valorizaqdo social e

cultural das populagdes e o desenvolvimento econ6mico. A construqdo de paisogens

biologicamente activas e equilibradas que integrem as estruturas e intervenQ1es no campo

fisico, deverd permitir uma evoluqdo racional segundo os princfpios da ecologia....todo o

processo de desenvolvimento tem que construir-se em fungdo do A_mbiente que deverd

permitir a dignificaqdo, em plenitudefisica e espiritual do Homem-..." 3's

. Recuperag5o

" ...A RecuperaEdo deverd ocupar-se das dreas jd degradadas pela exploraEdo dos recursos

naturais de uma maneira que destruiu a sua capacidade de renovaEdo...A regeneraqdo dird

mais respeito a revitalizagdo de sistemas ecolLgicos e paisagislicos com vista a diferente
- r' 106

uttluaQoo... -'-

Entende-se que a recuperagdo da paisagem pressup6e a sua leitura como valor cultural,

havendo, simultaneamente, a necessidade de apreensdo da escala da paisagem e da defini96o

dos "continuos natural, produtivo e construido". Se a 6gua, o homem e a relagdo entre o

territ6rio e as actividades econ6micas constituem elementos importantes a considerar na

recuperagdo da paisagem, a grande aposta diz respeito d salvaguarda, valorizagdo e

recuperagdo da estrutura perrnanente ou ecol6gica da paisagem.

. Reabilitaglo

A Reabilitagdo da paisagem corresponde a

todos os elementos por forma a que se

complexidade, diversidade, continuidade e

de cultura do passado e a conservag6o da

'no RIBEIRO TELES, Gongalo, Da
figos...>,p.131
3nt ld.,lb., pp. 129 e 130
re6 Id., /b., p. l3o

uma operagdo de conservagio critica e integrada de

efective a manutenglo e construgSo da mixima
funcionalidade da paisagem, integrando as marcas

natureza, de acordo com os principios ecol6gicos.

formaqdo do solo d socializaqdo da paisagem,tn <Uns comem os
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Poder-se-ir dizer que a reabilitagSo da paisagem hist6rica, ao considerar como condigSo de
vida, urbana e rural, a manutengSo dos elementos essenciais da paisagem, preconiza a
conservagSo e/ou reconstrugSo do "continuo natural" e do "continuo cultural" segundo os
principios gerais a que obedece a vida na paisagem: a continuidade, a elasticidade, a

meandrizagSo e a intensificagao t".

No Ambito do lanqamento do conjunto de interveng6es de salvaguarada e conservagdo do
patrim6nio edificado e de reabilitagEo urbana e arquitect6nica, est6 subjacente o langamento
simultAneo de operagdes especializadas e diferenciadas cujo significado se expressa nos

seguintes conceitos fundamentais:

. ConservagSo do patrim6nio arquitect6nico

De acordo com Virgolino Jorge 'et a conservagdo exprime a atitude fundamental da

salvaguarada do patrimonio hist6rico, devendo por isso ter primazia sobre todas as outras
medidas de protecAlo. Conservar (Lat. conservare) significa manter no mesmo estado,

defender cuidadosamente. No dmbito da conservagdo monumental incluem-se todas as ac96es

preventivas que visem, prioritariamente, acautelar a sua genuidade material (preservagdo da

autenticidade) evitando qualquer intervengdo e retardando a ruina.
Jo6o Agui ar et alii 3ee consideram que o termo "conservag6o" engloba todas as ac96es

destinadas a prolongar o tempo de vida de uma edificagdo, o que implica desencadear todo o

conjunto de medidas destinadas a salvaguardar e prevenir a degradagdo atravds da realizagdo

das operagdes de manutengSo necess6rias ao correcto funcionamento de todas as partes e
elementos de um edificio. Consideram, ainda, que a conservagio do patrim6nio
arquitectonico, ao exigir um grande rigor cientifico e envolver uma grande diversidade e

complexidade de temas na sua abordagem, necessita de apoio laboratorial para o
desenvolvimento de an6.lises especializadas e para o estabelecimento de diagn6sticos
patologicos. E que exige, alem disso, o dominio de velhas e novas tecnologias e o

conhecimento dos materiais e processos construtivos.

A Sociedade para a Preservagdo do Patrim6nio Construido - SPPC, na sua Declaragdo de

Principios (1994) considera no ponto 5. "...Por conservaqdo entende-se o conjunto de acqdes

destinadas a prolongar o tempo de vida de um dado elemento do patrim6nio e a manter ou
restabelecer a sue unidade sem cometer mistificaqdes artfsticas ou hist1ricas e sem aherar os

traQos caracter[sticos da passagem do tempo..."

No entanto "...Um centro histdrico ndo poderd...manter-se como conjunto, exclusivamente
com medidas conseryadoras. A funqdo dos valores de usos de muitos agrupamentos
arquitect6nicos pode exigir tambdm outras medidas de protecqdo pontuais e cuidadosas,
como o restauro e a reabilitaqdo e, muito excepcionalmente, a renovaqdo. Mas conservar d e

"' CALDEIRA CABRAL, Francisco, O "Continuum Naturale" e a Conservagdo da Natureza in <Conservagio
da Naturezar>, edigSo do Sewigo de Estudos do Ambiente, Lisboa, 1982, pp.35 a 54
3'8 JORGE, Virgoiino Ferreira, Princ[pios de salvaguarda do Patrimilnio Monumental, in <Correio da
Natureza>, no 17, edigdo do SNPRCN, Lisboa, 1992,pp.56 a 58
ree AGUIAR, Jodo; APPLETON, Jodo; CABNTA, Ant6nio Reis, Guido de Apoio d Reabilitaqdo de Edificios
Habitacionais, vol. l, LNEC, Lisboa, 1994, Anexo I-1 a 5
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permonece sempre o ponto de partida, na dtica da salvaguarda do patriminio hist1rico
edificado... " aoo.

De facto, no nircleo hist6rico de Cacela, conjunto de reconhecivel valor patrimonial, nacional,
6 de todo importante respeitar a "6tica da conservagdo" sob o ponto de vista operativo e

tdcnico. Neste sentido deve ser adoptado como principio gendrico que "...sdo as tdcnicas que

ftm de ser adaptadas aos princ[pios e ndo estes a serem adaptados ds prdticas usuais que

essas tticnicas envolvam..." ool

Assim, entre outros critdrios de auxilio na configuragdo da estratdgia de actuagSo, qualquer
intervengdo, ao obedecer aos principios dticos aceites pela comunidade cientifica, deve
respeitar e integrar-se nas caracteristicas tipol6gicas e morfol6gicas que marcam a arquitectura
do lugar onde incideao2.

o Restauro

"...Enquanto a conservagdo procura consolidar, tecnicamente, as partes isoladas de um

monumento que ameaQam dono, o restauro, adoptando as regras vdlidas para a conservaqdo,

preocupa-se com a integridade tdcnica da sua configuraqdo geral, como produto de

significado hist1rico e de valor arttstico (materiais, formas, figuras, cores, texturas, etc.). O
restauro admite, assim, o acrescento indispensavel e harmonioso de partes novas que

facilitem a leitura interpretativa do objecto original ideal (reconstituiQdo da substdncia
original), ap6s a conservagdo e a consolidagdo da estrutura antiga, sem preocupaqdo de o
caracterizar no tempo hisl1rico com o carimbo da dpoca...Restaurar (Lat. Restaurare )
significa restabelecer, regressar d situaqdo primitit,a ideal. O vocabuldrio ndo deve ser
utilizado para grandes inlervenEles de protecqdo monumental; trala-se de uma medida de

terap|utica especifica, muito diferenle da conservagdo, mas por vezes complementar daquela
e, frequentemente, confundida com esla..." 003

"...Trata-se de um tipo de acgdo com algumas dificuladades dticas, que deve ser baseado em

investigaqdes e andlises hist1ricas inquestiondveis e utilizar materiais que permitom uma

distinqdo clara, quando observadas de perto, entre original e ndo-original." o0o

. Reabilitagio de edificios

" O termo reabilitaEdo designa toda a sdrie de acqdes empreendidas tendo em vista a
recuperagdo e a beneficiagdo de um edificio, tornando-o aplo para o seu uso actual. O seu

objectivo fundamental consiste em resolver as defici1ncias fisicas e as anomalias
construtivas, ambientais e funcionais, acumuladas ao longo dos anos, procurando ao mesmo

tempo uma modernizagdo e uma beneficiaEdo geral do im6vel sobre o qual incide -

actualizando as suas instalaEdes, equipamentos e a organizaqdo dos espagos existentes -,

o* JORGE, Virgolino Ferreira. ob.cit.,p.57
aor Sociedade paru a Preservagdo do Patrim6nio Constmido - SPPC, Declaragdo de Principios (1994), in
<Textos Fundamentais-Cadernos SPPCD, no I, Evora, 1996, p. 35
oo2 AGUIAR, Jodo, et alii. ob. cil., vol. I , pp. I 13 a 1 I 5
o0r JORGE, Virgolino Ferreira, ob. cit., p. 57
004 HENRIQUES, Fernando , A Conservaqdo do patrim6nio hist6rico edificado, LNEC, Lisboa, 199 l, p.3
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melhorando o seu desempenho funcional e tornando esses edificios aptos paro o seu completo

e actualizado reuso..." oot

. Reabilitagdo urbana

"...A reabilitagdo d um processo integrado sobre uma drea que se quer manter ou

salvaguardar. No geral envolve o restauro ou a conservaqdo dos im6veis, a que alguns

chamam reabilitaqdo fisica, e a revitalizaEdo funcional, ou seja, a dinamizagdo do tecido

econ6mico e social, uma vez que manter um bairro implica conservar as suas caracter{sticas

funcionais, oumentar a sua capacidade de atracqdo quer para os habitantes, quer para o
exercicio das actividades econ6micas e sociais compatfveis com a resid|ncia..." oo'

"...Consiste numa nova pol[tica urbana que procura a requalificagdo da cidade existente,

desenvolvendo estratdgias de intervenEdo multiplas, orquestrando um conjunto de acEdes

coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores socio-econ6micos,

ambientais e funcionais de determinadas dreas urbanas, com o finalidade de elevar

substancialmente a qualidade de vida das populaEdes residentes, melhorando as condiqdes

Jisicas do seu parque edificado, os n{veis de habitabilidade e de dotagdo em equipamentos

comunitdrios, infra-estruturas, instalagdes e eSpaQoS livres de uso pilblico.
O programa atrds expresso reune-se tambdm no conceito, hoje pacifico e globalmenle

defendido de "reabilitagdo integrada" e tem como seu ant1nimo a renovaqdo urbana,

tomando esta no antigo e mau sentido do termo, ou seja; a demoliqdo dos "velhos" edificios e

quarteirdes tradicionais, substituindo-os por outros, mais "modernos e higitnicos", edificios

e traqados urbanos..." oo'

o Renovagdo

"...Renovaqdo,i a acqdo mediante a qual se procede d subslituigdo das estruturas existentes;

envolve portanto a demoligdo dos edificios e a construqdo de novos im6veis..." ooq

"...Hoje estas estratdgias desenyolvem-se sobre tecidos urbanos degradados nos quais ndo se

reconhece ou ndo se pode atribuir valor como patrimdnio arquitect6nico ou coniunto urbano

a preservar
Assim, e "...Face ao primado da conservagdo, como doutrina suprema de todos os esforqos

no salvaguarda do patrim6nio hist6rico-art[stico, e segundo exigAncias de restriqdo

interventiva ao absolutamente indispensdvel, poder-se-d argumentar, com convicqdo, que

conseryar d sempre necessdrio, restaurar d defensavel em condiqdes muilo especfficas, e

renovar d incompativel com os ensinamentos bdsicos da defesa patrimonial... " o'o

o ReparagSo

"...Designa-se por reparaqdo o conjunto de aperagdes destinadas a coruigir anomalias

existentes por forma a manter a edificagdo no estado em que se encontrava antes da

oot AGUIAR, Jodo, et alli, ob.cit., vol.l, Anexo I-2
006 SALGUEIRO, Teresa Barata, A Cidade em Potugal
Afrontamento, Lisboa, 1992, p. 390
o0' AGUIAR, Jodo, et alii; ob cll., vol. 1, Anexo I-2 e 3
oo' SALGUEIRO, Teresa Barata, ob.cit., p.390
o' AGUIAR, Iodo, et alii, ob.cit., fol.l, Anexo I-4
4r0 JORGE, Virgolino Ferreira, ob.cit., p.58

uma geografia urbana, 2" edig6o, Edig6es
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ocorrencia dessas patologias. Quando as anomalias sdo de cardcter estrutural, o termo

"consolidaqdo" d muitas vezes utilizado para traduzir a ideia de reparaqdo no sentido da

manutenqdo da integridade estrutural da edificaqdo..." atl

. Revitalizagdo

"...Termo que se tem aplicado, sobretudo, como significante de operagdes desenvolvidas em

dreas urbanas degradadas ou em conjuntos arquitect6nicos de valor historico, de modo a

relacionar as intervenqdpes pontuais de recuperaqdo dos seus edificios com intervenQdes

mais gerais de apoio d "reabilitaEdo" das estruturas sociais, econ6micas e culturais locais,

procurando a consequente melhoria da qualidade geral dessas dreas ou coniuntos

urbanos... " at2

o Manutengdo

"...Sdrie de operaqdes empreendidas, visando minimizar os ritmos de detiorizaqdo navida de

um edificio (ou de um determinado parque edificado) e desenvolvidos sobre as diversas

partes e elementos da sua construEdo, assim como sobre as suas instalaqdes e equipamentos.

Sdo operaEdes programadas e geralmente efecluadas em ciclos regulares..." o'3

. Salvaguarda activa

"...Designagdo adoptada internacionalmente (Conselho da Europa, UNESCO) que implica as

acEdes de conseryaEdo, restauro e reabilitagdo do patrim6nio construido com a participaEdo

dos cidaddos, o que implica a utilizagdo socialmente util das edificagdes..." 4t4

Numa perspectiva mais alargada do conceito de patrim6nio, a "Declaragdo de Nairobi" define

salvaguarada como sendo "...um conjunto de ac7des de identificagdo, protecqdo,

conservaEdo, restauro, reabilitagdo, manulengdo e revitalizagdo dos coniuntos histiricos ou

tradicionais e da sua envolvAncia..."

Para al6m dos conceitos e doutrinas fundamentais, a questao da salvaguarda e valorizaqdo do

patrim6nio beneficia de um conjunto de elementos normativos baseados fundamentalmente

nos programas de intengdes das cartas, conveng6es e recomendag6es internacionais oriundas

principalmente da LINESCO, Conselho da Europa e ICOMOS.
O crescente interesse pela preservagdo do patrimonio, centrado inicialmente nos monumentos

de maior significado hist6rico, alargou-se posterionnente aos centros hist6ricos e mais

recentemente iniciou abordagens ambientalistas e ecologistas numa vis6o globalizante dos

probiemas, tentando contrariar as agressdes provocadas pelas r6:pidas e pouco qualificadas

alterag6es no patrimonio arquitect6nico e paisagistico 4r5.

E no 6.mbito do alargamento da nog6o de patrimonio e da necessidade de um olhar sobre a

paisagem na sua globaliadde, com vista ir revitabzagdo do nucleo hist6rico de Cacela, a

manutengao da ambiCncia cultural e social e a reabilitagdo da sua paisagem hist6rica, que se

4r I HENRIQUES, Fernando, ob.cit., p.2
4'2 AGUIAR, Jodo, et alii, ob.cit., vol. l, A.l-3
4t3 ld. Ib., vol.l, A.l - 4 e 5
oto ld. Ib., vol. l, A.l - 4
ar5 LOPES; Fl6vio, Cartas e Convenqdes lnternacionars, edigio do IPPA& Lisboa, 1996, p.9
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enquadram as multiplas refer€ncias a estas matdrias contidas nos v6rios documentos
internacionais.

A Carta de Veneza - Carta Intemacional sobre a Conservagdo e Restauro de Monumentos e
Sitios - aprovada em 1964, veio trazer uma nova dimensdo ao conceito de monumento que

passa a integrar, para al6m da criagdo arquitect6nica isolada, os sitios urbanos ou rurais, nos

quais sejam patentes os testemunhos de uma civilizagSo particular, de uma evolugdo

significativa ou um acontecimento hist6rico. Conceito este que 6 aplic6vel tanto ds grandes

criag6es como is obras mais modestas que, com o passsar do tempo, adquiriram um
significado cultural.
Observa-se entao que o "monumento", privado do seu quadro ambiental de refer6ncia, perdia

uma grande parte do seu significado. Ao constatar-se que muitos bairros antigos de cidades e

muitas vilas e aldeias poderiam apresentar um interesse cultural se tomadas no seu conjunto,
passou-se de uma nogd.o de "conseryagdo pontual" a uma nog6o mais larga de "conservagSo

global". A conservagdo do monumento passou a contar com a manutengdo de um espago

envolvente devidamente proporcionado. Este documento recomenda que sempre que o espago

envolvente tradicional subsista, deve ser considerado, recusando-se quaisquer novas

constru96es, demolig6es ou modificag6es que possam alterar as relag6es volumdtricas e

crom6ticas. Adiantando que o monumento d insepar6vel da hist6ria de que e testemunho e do

meio em que estri inserido.
Defende tambem a necessidade de recorrer a todas as ci€ncias relevantes nas acgdes de

conservagdo, a necessidade de manutengdo peri6dica dos edificios e reforga a importdncia
para a conservagSo da atribuigSo de uma utilizagdo socialmente positiva do edificio a

salvaguardar.

Se 6 relativamente d conservagdo e ao restauro que a Carta de Veneza estabelece principios
gerais que se aceitam, a concepgdo din6.mica e abrangente do patrim6nio que aqui se defende,

ao integrar o nucleo hist6rico e a zona de protecgdo, exige novas abordagens de modo a
encontar-se a justa medida nas interveng6es propostas.

Neste sentido destacam-se as refer6ncias veiculadas na Convengdo para a Protecgdo Mundial
Cultural e Natural (Paris, 1972, e que Portugal subscreveu pelo Decreto 49179, de 6 de Junho),

na Carta Europeia do Patrim6nio Arquitect6nico (Amesterdlo, 1975), na RecomendagSo para

a Saivaguarda dos Conjuntos Hist6ricos e a sua fungdo na vida contemporAnea (lrlairobi,
1976), no Apelo sobre a Arquitectura Rural e o Ordenamento do Tenit6rio (Granada- 1976),

na Carta Europeia do Litoral (1981), na Carta Europeia do Ordenamento do Territorio (1984)

e na Carta Intemacional para a Salvaguarda das Cidades Hist6ricas (Washington, 1987), entre

outros.

A Convengio de Paris, destinando-se a preparar a criagio de medidas administrativas,
juridicas e financeiras destinadas a garantir a preservagdo do patrim6nio mundial, distingue
patrim6nio cultural e natural aceitando que o primeiro d constituido por monumentos,
conjuntos e sitios de valor hist6rico, est6tico, ou antropol6gico de car5cter universal, enquanto

considera patrim6nio natural os monumentos naturais constituidos por "estruturas fisicas" e

biol6gicas, as formag6es geol6gicas e fisiogriificas e as zonas que, perfeitamente delimitadas,
constituem habitat de esp6cies faunisticas e floristicas ameagadas e os sitios naturais de valor
universal excepcional de ponto de vista cientifico, da conservagSo da natureza e dos recursos

naturais ou da belezanatural.
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A Carta Europeia do Patrim6nio Arquitect6nico, imprescindivel para a compreenslo do

pensamento contemporAneo sobre o patrim6nio edificado, confirma a nogdo alargada de

patrimonio aos conjuntos que constituem as cidades antigas e as aldeias tradicionais,

integradas nos seus ambientes natural ou construido.

Introduz a metodologia da conservagdo integrada do patrim6nio arquitect6nico com

objectivos sociais de meihoria das condig6es de vida (cujos principios se mant0m v6lidos), o

que implica a disponibilidade de meios juridicos, administrativos, financeiros e tdcnicos

adequados e a concertagdo de esforgos entre todos os intervenientes nos processos de

ordenamento do territ6rio.
Consagra-se definitivamente a importd.ncia e e preponder6ncia dos aspectos sociais e

ambientais nas intervengdes de reabilitaglo urbana.
"...A conservaqdo do patrim6nio arquitect|nico representa um dos objectivos prioritdrios do

palneamento urbano e do ordenamento do territ6rio..."
Se no plano filos6fico se retoma a definigdo de patrim6nio arquitect6nico expressa

anteriormente na Convenqdo de Paris, mas ampliada agora aos bens com interessse social ou

t6cnico, cujas definig6es vieram a ser incorporadas na Lei do Patrim6nio Cultural Porrugu6s,

no plano juridico s6o aconselhadas medidas concretas integradas, tambem, na referida lei.

A Recomendagdo de Nairobi relativa d salvaguarda dos conjuntos historicos e i sua funqdo na

vida quotidiana, considera que os conjuntos hist6ricos e o seu enquadramento natural

constituem um patrim6nio universal insubstituivel. A preocupagdo com o enquadramento dos

tecidos hist6ricos assume relevAncia, pois o aumento da densidade e da escala das novas

edificag6es destr6i frequentemente o plano paisagistico envolvente e o carfcter dos valores

hist6ricos adj acentes.

Para efeitos desta Recomendaqdo reconhece-se como conjunto hist6rico ou tradicional todo o

grupo de construg6es e de espagos, incluindo os sitios arqueol6gicos e paleontol6gicos que

constituem uma fixagdo humana, tanto em meio urbano como em meio rural, e cuja coesdo e

valor sdo reconhecidos do ponto de vista arqueol6gico, arquitect6nico, pre-hist6rico, hist6rico,

est6tico ou socio-cultural.
Entre estes conjuntos merecem especial atenglo os sitios pr6-hist6ricos, as cidades hist6ricas,

os antigos bairros urbanos, as aldeias e os casarios, assim como os conjuntos monumentais

homog6neos, entendendo-se que estes irltimos deveriam, por regra, ser conservados

cuidadosamente, sem alterag6es.

Para evitar a descaracterizagdo ambiental e desenvolver os valores culturais e sociais de cada

"regi6o" e necessS.rio, de acordo com a convengdo, promover a salvaguarda dos conjuntos

hist6ricos.
Considera que estes constituem os testemunhos mais relevantes da riqueza e diversidade das

criagOes culturais, religiosas e sociais da humanidade e que, neste contexto, a sua salvaguarda

e a sua integragdo no quadro de vida da sociedade comtempordnea constitui um elemento

fundamental do planeamento urbano e do ordenamento do territ6rio.
Refere ainda a Recomendagdo que, no meio rural, todas as interveng6es que provoquem a

degradagdo da paisagem e todas as mudangas nas estruturas econ6micas e sociais devem ser

rigorosamente controladas de modo a preservar a integridade das comunidades rurais

hist6ricas no seu ambiente pr6prio.
Entendendo-se por <enquadramento> dos conjuntos hist6ricos ou tradicionais a envolvente

natural ou construida afecta ir percepgdo est6tica ou din6mica destes conjuntos e com os quais

se encontra ligada por relagdes sociais, econ6micas ou culturais.
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O Apelo de Granada, sobre a arquitectura rural e o ordenamento do territ6rio, 6 o primeiro
documento que trata de maneira especifica a problemdtica da salvaguarada da arquitectura
ruraleasuapaisagem.
56 possiveis d luz das teorias da <conservagdo integrada>, a salvaguarda do patrim6nio
construido e da paisagem que o sustenta preconiza o desenvolvimento global das 6reas rurais,
nas vertentes econ6mica, social e cultural, atrav6s do planeamento e da ac96o simultAneos

sobre as estruturas fisicas, a fixagdo da populagdo jovem e a melhoria das condig6es de vida
proporcionada pela criagdo de emprego em actividades tradicionais diversificadas como a

agricultura, a pesca, o artesanato e as actividades de lazer.

Ao adoptar a Carta Europeia de Solos, o documento insurge-se contra a crescente

mecanizagdo da agricultura que se mostre incompativel com a preservagdo do fundo de

fertilidade da terra, defendendo que a conservagdo do patrim6nio deve enquadrar-se numa
politica de desenvolvimento sustent6vel baseado na utilizagSo racional dos recursos naturais e

na recuperagSo das edifica96es.
"Ecologia e ordenamento integrado do territ6rio" surgem como ideias chave de uma processo

de desenvolvimento s6cio-econ6mico baseado nas relag6es de equilibrio e harmonia entre o

Homem e a Natureza.

A Carta Europeia do Litoral, adoptada pela Confer6ncia das Regi6es Maritimas Perifericas da

Uniio Europeia, pretende definir orientag6es e coordenar a gestdo do litoral europeu definindo
como objectivos desta gestdo o desenvolvimento regional e a protecado das zonas costeiras.

Reconhece como principais ameagas ao desenvolvimento sustentevel destas zonas a poluigSo

e a excessiva urbanizagio, propondo que "...As caracteristicas peculiares de modos de vida
devem ser preservados em cada zona costeira como factor de qualidade de vida e como meio

de combater a uniformizaqdo e despersonalizaqdo que muitas vezes acompanha o

desenvolvimento urbano moderno... ".

Considera que o papel das zonas costeiras no desenvolvimento econ6mico ndo pode desligar-
se dos seus valores naturais, c6nicos e culturais.
A estrategia aconselhada por esta Carta consiste em procurar conciliar o desenvolvimento

social e econ6mico e a protecado da Natureza atrav6s do planeamento integrado, organizando

o espago litoral, protegendo e explorando, de modo racional, a originalidade de cada zona

costeira.
Preconiza a integragdo da actividade turistica na vida das comunidades locais, como fonte de

receita complementar, advogando o seu controle no espago e no tempo, de modo a que seja

compativel com outras actividades e com os objectivos de protecgdo dos ecossistemas

costeiros. Prop6e o desenvolvimento de planos que se prolonguem para as partes terrestres e

maritimas definindo um "zonamento contrastado" adaptado aos diferentes locais e que

permita resistir d descaracterrzaEdo e "standardizagdo" da paisagem.

A 6rea objecto de estudo, ao estar integrada no Parque Natural da Ria Formosa, e alvo de

recomendagOes especiais quanto d conservagIo e protecAao da zona lagunar e dos sistemas

dunares, nomeadamente atrav6s da ConvengSo para a Conservagdo da Vida Selvagem e

Habitats Naturais Europeu, da publicagS.o <Salt marshes in Europe>> (Dijkema, 1984) que

recomenda areahzagdo de "...programas integrados de conservaqdo e gestdo para os sapais,

dreas intertidais e paisagens terrestres adjacentes... ", e da Convengdo de Ramsar o16, assinada

ot6 Cowenqdo relativa ds Zonas Hilmidas de Importancia Internacional como Habitat de Aves Aqudticas,
Ramsar, 116o, 197 I
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e ratificada pelo nosso pais, que "classificou" o Parque Natural da Ria Formosa como zona

hrimida de importdncia internacional no que diz respeito ir avifauna.

A Carta Europeia do Ordenamento do Territ6rio coloca o Homem e o seu bem estar assim

como a sua interacgso com o ambiente no centro das preocupagdes do ordenamento do

territotrio, cujo objectivo maior 6 proporcionar ds populagdes um quadro e uma qualidade de

vida que assegurem o seu desenvolvimento social e econ6mico num ambiente planeado ir

escala humana.
Para isso o ordenamento do territ6rio deve procurar, simultaneamente: o desenvolvimento
socio-econ6mico equilibrado, a melhoria da qualidade de vida, a :uttlizagdo racional do

territ6rio e a gestdo respons6vel dos recursos naturais e a protecgdo do ambiente, prestando

particular atengdo d paisagem e ao patrim6nio arquitect6nico.
Neste sentido a Carta especifica que as 5.reas rurais, dada a sua fungdo prioritariamente
agricola, t6m um papel fundamental a desempenhar, sendo indispens6vel criar condigdes

aceit6veis nos planos econ6mico, social, cultural e ecol6gico consonantes com a conservag6o

e a gestdo da paisagem, enquanto que as zonas costeiras, dado o desenvolvimento do turismo,

necessitam de politicas pr6prias tendo em vista assegurar o seu desenvolvimento equilibrado e

uma ocupagdo controlada, atendendo ds exig6ncias da protecado do ambiente e irs

caracteristicas regionais.
Nas d.reas urbanas, por sua vez, a valorizagdo do patrimonio dever ser parte integrante de uma
politica global de ordenamento do territ6rio e planeamento urbano.

Uma estrutura urbana equilibrada necessita da implementagdo sistemiitica de planos de

ocupagdo do solo e da aplicdagdo de orientag6es para o desenvolvimento das actividades
econ6micas para a melhoria das condigdes de vida das populag6es residentes e evitar a

emigragdo.

A Carta para a Salvaguarda das Cidades Hist6ricas aplica-se irs cidades e vilas e aos centros e

bairros hist6ricos com o seu enquadramento natural ou edificado que, para alem da sua

qualidade de documento hist6rico, expressam os valores pr6prios das civilizag6es urbanas

tradicionais.
Esta Carta prop6e medidas e instrumentos concretos de actuagSo, nomeadamente a figura de

<plano de salvaguardo.
A salvaguarada das cidades e bairros hist6ricos, cujo sucesso depende da participagdo e

envolvimento das populagdes residentes, deve, para ser eficaz, fazer parte integrante de uma
politica coerente de desenvolvimento social e econ6mico e ser considerada nos planos de

ordenamento do territ6rio.
Os valores a preservar sdo o car6cter historico da urbe e o conjunto de elementos materiais e

espirituais que lhe determinam a imagem, especialmente: a morfologia urbana; as relag6es

entre edificios e espagos exteriores urbanos; a forma e o aspecto dos edificios (interior e

exterior) definidos pela sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e decoragdo; as

relagdes da cidade como o seu enquadramento e as diversas fung6es adquiridas pela urbe ao

Iongo da sua historia.
Reconhecendo que qualquer "ataque" a estes valores comprometeria a autenticidade da cidade

hist6rica.

Sobre a questdo da autenticidade nas interveng6es de conservagdo e restauro do patrimonio
hist6rico-edificado, ganha importincia o Documento de Nara (1994), que se pode considerar
um prolongamento conceptual da Carta de Veneza.
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Por seu lado, as tend6ncias de maior abrang0ncia e integragAo j6 registadas relativamente ao

patrim6nio arquitect6nico, tdm sido acompanhadas pela evoluqdo dos cenceitos sobre a

protecgdo do patrim6nio arqueologico. Assim, assiste-se hoje d necessidade de articulaglo da

salvaguarda do patrim6nio arqueol6gco com o ordenamento do territ6rio segundo os

principios da conservagE.o integrada e num processo em que se verifique a participagSo das

populag6es, que constituem, ali6s, principios consagrados na Carta para a Protecado e Gestdo

do Patrim6nio Arqueo16gico (Lausanne, 1990).

Actualmente a questdo da salvaguarada do patrimonio cultural passa, necessariamente, pelo

reforgo das relagdes de equilibrio entre o objecto patrimonial - monumento, conjunto ou sitio -

que se quer preservar e o seu enquadramento, natural ou construido.

3.2. Estrat6gias de condugdo das aca6es

Se "quem" possui o patrim6nio arquitect6nico e paisagistico, na 6rea em estudo, sdo os

particulares, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, a Igreja e o Estado, os seus

principais gestores s6o a Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela (JF\4{C), a Cimara

Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio (CMVRSA), O Institutuo Portugu6s do Patrim6nio

Arquitect6nico e Arqueol6gico (IPPAR), O Parque Natural da fua Formosa (PNRF), a

Comissao de Coordenagdo da Regido do Algarve (CCRA) e a DirecgSo Regional de

Agricultura do Algarve (DRAA).
Tendo como objectivo a defesa e protecado do patrim6nio hist6rico-edificado e do ambiente

surgiu no inicio da decada de noventa a AssociaEdo de Defesa, Reabilitagdo, Investigagdo e

Promogdo do Patrim6nio Natural e Cultural de Cacela (ADRIP).

Se o patrim6nio tem "donos" e institucionalmente h6 "quem" seja responsivel pela sua

gestio, esta dever6 respeitar, no que conceme ao patrim6nio cultural construido, os seguintes

principios "...o princ[pio da autenticidade, o princfpio da intervenqdo m{nima, o principio da

reversibilidade e o princfpio da competAncia minima e consciAncia profissional mdxima dos

interventores bem como o uso e prdtica da linguagem comum e adequada ao dominio da

Conservagdo e Restauro.

Relativamente ao patrim6nio paisagistico e ambiental, a sua gestdo dever6 ter em atenglo a

complexidade do seu valor estetico, cultural, historico, social, os condicionamentos e factores

do seu quadro biol6gico e o sentido de evolugdo paisagistica.

56 com a gestdo integrada do nircleo hist6rico e da zona especial de protecado, de acordo com

a realidade ecol6gica e os principios do equilibrio biol6gico se obtem, de forma efectiva, a

salvaguarda e valorizagdo do patrimonio classificado.

Pois como refere Ant6nio Lamas "...Cuidar dos im6veis como peQas isoladas e ndo atender d

preservagdo da harmonia da sua zona envolvente - indispensdvel d sua fruiqdo coerente e

plena - corresponde o uma apreciaEdo inconsequente do valor do patrimdnio, mas revela

tambdm de ndo se querer imp6r a questdo das zonas de prolecado e do seu controlo, por se

considerar que sdo uma seryiddo que limita o direito a destruir e construir livremente... 'r 4r8

Neste sentido considera-se que o nircleo hist6rico de Cacela e a zorta especial de protecado

constuituem uma <unidade patrimonial> cujo uso e gestSo deverdo respeitar a sua coer6ncia e

integridade.

417 AIRES-BARROS, Luis, As grandes quest6es do patrim6nio cultural constmido, in <Cadernos SPPC-Gest6o e

Tutela do Patrim6nio>, n2, Sociedade para a Preservag6o do Patrim6nio Constmido, Erora, 1996, p.15
o'8 LAMAS, Ant6nio R.Garcia, Fracturas na Gestdo do Patrim1nio Construido. Ensinamentos Para o Futuro, in

<Cadernos SPPC - GestSo e Tutela do Patrim6nio>, No 2, Evora, 1996, p.26
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E, pois, necess6rio reahzar mriltiplos esforgos para a sua salvaguarda e reabilitagdo pelo que

qualquer actuagio nesta 6rea, no dominio do patrim6nio, do urbanismo e do ordenamento do

territ6rio, imp6e um claro entendimento da prevaldncia do interesse pirblico sobre o privado.

A area em estudo, dever6, assim, ser objecto de um conjunto de interveng6es/operag6es

integradas de reabilitagdo urbana e ambiental, mediante uma ac96o coordenada pela

administragSo priblica e a Associagio de Defesa do Patrim6nio Natural e Cultural de Cacela,

com a participagio efectiva da populagdo residente, conforme programa de actuagao

correspondente.
Assim, as estratdgias para a viabilizagdo, tanto operacional como financeira, das operag6es de

salvaguarda e reabilitagdo assentam na perman6ncia da populagdo tradicional e na fixaglo de

uma populagSo jovem de estrato socio-cultural id€ntico, no protagonismo da AssociagSo de

Defesa do Patrim6nio, com o apoio da administragdo publica, na gestao da operagdo, como

condigao indispens6vel para garantir a fungdo social do solo e a obtengdo das necessidades da

6rea de estudo face irs expectativas privadas e, ainda, na criagSo de um "fundo de capitais

mistos" co-participado pelas "empresas privadas" sediadas no local, Iigadas ao turismo e 2r

produgdo de bivalves, pela CAmara Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio, pelo Parque

Natural da Ria Formosa e pelo Instituto Portuguds do Patrimonio Arquitect6nico e

Arqueol6gico.
A intengdo e conciliar recursos oriundos de viirios Ambitos e niveis da Administragdo Pirblica

bem como comprometer e envolver a sociedade civil na co-responsabilizagdo e consecugdo

das ac96es.

Pois como refere Jos6 Aguiar "...os custos destas inlervenqdes -sempre afectados pelas suas

implicitas exigOncias de qualidade, de higiene, de seguranqa, de respeito tipoligico pelo que

existe - e, por outtro lado, o reduzido potencial econ6mico dos proprietarios e das

populagdes residentes em dreas hist6ricas degradadas criam um ddJice muito dificil de

resolver... " o" 
.

De facto e de acordo com o memso autor t20, o actual quadro financeiro aplic6vel d

reabilitagdo dos edificios habitacionais e bastante reduzido em termos de beneficios priticos
para quem se proponha a desenvolver operag6es concretas de reabilitagdo de im6veis

degradados.

Para a ixea de estudo he a considerar urn nrimero muito reduzido de incentivos,

principalmente fiscais, e de apopio financeito drs operag6es de reabilitagSo urbana e do

patrim6nio arquitect6nico. 36o eles:

isengao de Contribuigio Auit6rquica - Nos termos da alinea a) do n' 1 do artigo 12o do

Codigo da Contribuigdo Autarquica aprovado pelo Decreto-Lei no 254191 de 18 de Junho,

est6o isentos os pr6dios que hajam sido classificados como im6veis de interesse pirblico,

nos termos da legislaglo aplicdvel.
IsengSo de Sisa - Nos termos do no 15 do arto 13 do Decreto-Lei n" 252189 (C6digo de Sisa)

estSo isentos do imposto de sisa as aquisig6es de bens classificados como de patrim6nio

cultural.
Lei do Mecenato - O Decreto-Lei 65193 de 10 de Margo, prev6 que os donativos atribuidos

por empresas a um projecto de reconhecido interesse cultural poder6 ser dedutivel nos seus

o'e AGUIAR, Josd, Dificuldades na conservaqdo e reabilitagdo do patrim6nio urbano portuguAs in Revista de

estudos urbanos e regionais, No 21, edigOes Afrontamento, Porto, 1995, pp. 34 e35
020 AGUIAR" Josd, et alii, Guido de Apoio d Reabilitaqdo de Edificios Habitacionars, vol.l, LNEC, 1994,

pp.l00 a 1 10.
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impostos. A aplicagSo desta lei e dos financiamentos respectivos tem na salvaguarda e

reabilitagdo urbana e arquitect6nica um campo privilegiado.

Em termos de possibilidade de financiamento externo irs referidas operagSes, a Comissdo das

Comunidades Europeias criou o "Fundo Europeu dos Monumentos e Sitios" para auxiliar as

iniciativas de conservagdo e recuperagdo do patrim6nio arquitect6nico. Tamb6m o programa

anual "Ajuda aos Projectos Piioto de Conservagdo e de Promogdo do Patrimonio

Arquitect6nico da Comunidade", a cujos auxilios financeiros se pode concorer atravds do

IPPAR, constitui outra alternativa de financiamento d conservagdo do patrim6nio edificado.

E de modo a ultrapassar a exiguidade dos meios financeiros, oficiais,'de apoio d reabilitagdo

fisica e socio-econ6mica da povoagSo e da paisagem envolvente, que se propde a criagdo de

um "fundo de capitais mistos" co-participado pela CAmara Municipal de Vila Real de Santo

Ant6nio, o Parque Natural da Ria Formosa, o Instituto Portuguds do Patrim6nio

Arquitect6nico e Arqueol6gico e aS "empresas privadas" sediadas no local.

Assegurado o sistema de financiamento e tendo o apoio logistico da Associagdo de Defesa do

Patrim6nio Natural e Cultural de Cacela e a participagdo activa da populaqdo, reunem-se as

condig6es para acondugdo das acgdes.

A finalidade de preservar e reabilitar o nricleo hist6rico e a paisagem, tendo definido como

destinat6rio final as populagdes residente e a fixar disp6e, assim, de um suporte legal e

financeiro dos varios niveis da administragdo pirblica, contando ndo s6 com a participaqdo

econ6mica das "empressas privadas" j6 sediadas que, em regime de exclusividade, explorardo

o potencial produtivo, recreativo e turistico de Cacela mas, tamb6m, com a colaboragdo da

ADzuP e da pr6pria populagdo residente.

De facto, 6 principalmente a C.M.V.R.S.A, ao P.N.R.F, ao I.P.P.A.R. e aos "empres6rios", d

ADzuP e d populag6o em geral, que se reserva o dever de criar condig6es para, ao mesmo

tempo que se assegura a melhoria da qualidade urbana, arquitect6nica e paisagistica, com a

presenga indispensdvel da popuiagdo tradicional, se garante um tipo de turismo mais selectivo,

com menos "gente" para uma perman6ncia mais longa.

3.2.1- Metodologia

O desenvolvimento de estrat6gias de intervengdo mirltiplas baseia-se na orquestragdo de um

conjunto de acgSes coerentes a incidir simultaneamente no parque habitacional, nos edificios

de car6cter monumental, nos espagos livres de uso priblico e nas estruturas produtiva e

perrnaJnente da paisagem.

As operagoes de conservagdo e de reabilitagdo a rcalizar nos edificios habitacionais consistem,

por um lado, na melhoria das suas condigSes fisicas e dos niveis de habitabilidade,

respeitando e integrando-se nas caracteristicas tipol6gicas e morfologicas que marcam a

arquitectura de que partem e, por outro, na correcgdo de express6es agressivas com vista ir

reposig6o da harmonia formal e estdtica da arquitectura tradicional da vila, sempre com a

finalidade de elevar substancialmente a qualidade de vida das populag6es residentes.

Por sua yez, as operag6es de conservagdo e restauro a levar a efeito na fortaleza dizem

respeito a medidas de terap6utica especificas que visam a valorizagdo integral do monumento

enquanto produto de significado hist6rico e de valor artistico, de modo a poder continuar a

desempenhar as suas fungoes de controle e vigilAncia da orla costeira e pefinitir a sua

compatibilizagdo com visitas de Ambito de turismo rural.
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Tamb6m a cerca arabe medieval apresenta, em determinados pontos, evidentes sinais de

degradagdo a que urge POr cobro.

As operagOes de conservagdo e consolidagdo das muralhas devem integrar-se numa ac96o

mais alargada e abrangente que vise, atraves de trabalhos arqueol6gicos, o estudo diacr6nico

da ocupagSo mugulmana da povoaglo.

O real conhecimento do contibuto cultural herdado dos. muqulmanos pode constituir um

capital econ6mico, al6m de espiritual e social, da valor incalcul6vel'

O nircleo hist6rico de Caceia tem como "lugar de mem6ria" uma enorrne procura' E se aos

fins-de-semana, nos dias em que se realtzam casamentos ou funerais e nos meses de Ver6o' a

sua estrutura fisica 6 incompativel com tio elevado ntmero de visitantes, a integridade dos

seus valores formais, est6ticos, sociais e culturais encontra-se a emaEada pelo constante

crescimento do cemiterio em altura e superficie. Esta e equipar6vel j6, ir 6rea ocupada pelo

ntcleo urbano.

Neste Sentido ser6 fundamental a desactivagdo, aprazo, do actual cemiterio que concorrer6,

desde logo, para a melhoria da qualidade urbana e da paisagem, com repercussoes positivas no

reequilibrio funcional do espago urbano e do territ6rio'
por outro lado, a revitalizagao do espago exterior urbano como verdadeiro animador da vida

priblica, atrav{s da melhoria das suas condig6es funcionais, ambientais e de seguranqa, passa

obrigatoriamente pela proibiglo expressa do tr6,nsito autom6vel no nitcleo hist6rico, excepto a

residentes e servigos pirblicos, o que imp6e a fiscalizagao e a aplicagSo de coimas

correspondentes, e a construqdo de um parque de estacionamento no lado direito da estrada de

acesso ir opovoagdo, com caraceteristicas idOnticas ao parque prd-existente'

Mas se a protecaao, conservaqdo e recuperaglo de valores urbanos e arquitect6nicos se faz

atrav6s de medidas que os defendem de impactos que os degradam e/ou de operagoes de

conservagao e de reabilitagSo que podem ser financiadas atravds do sistema co-participado

pela administragdo pirblica . p"lut "empresas privadas", quando os valores s6o' tamb6m' a

pr6priapaisagem, ai medidas e aca6es de recuperag6o e valorrzaq1o tornam-se muito dificeis

de implementar porque a Sua conservaglo e constru qdo e feita, fundamentalmente' pelos

pr6prios habitantes - a quem ningudm paga para o fazerem'

Neste sentido defendemos que deveie iaber ao Estado, como regulador respons6vel pela

prevalencia do interesse priblico, o estabelecimento de condigoes para a perman€ncia da

populaglo tradicional, constituindo-se o nircleo hist6rico e a zona especial de protecalo em

;,patrim6nio habitacional", objecto indispens6vel para o reequilibrio social e funcional e a

melhoria da qualidade da paisagem.

E assim fundamental o desenvolvimento de um processo de actuagao efrcaz que evite os

efeitos negativos que reSultam dO "escorragar" OS residenteS de menOreS recursos, levandO-oS

a investir, sem ser necessariamente em meios financeiros, na melhoria das suas pr6prias

condig6es habitacionai s.

A par da melhoria das condigoes de habitabilidade da populagio residente e de modo a tornar

efectiva a sua fixagio propde-se a criaqio de uma "linha de incentivos econ6mico-

financeiros" com vista d manutengdo e dinamizagdo das actividades tradicionais na ria e no

campo.

Simultaneamente e para obviar o despovoamento, a prazo da povoagdo, as entidades com

jurisdigdo sobre o nri"l"o hist6rico e a zona de protecado,( C.M'V'R'S'A', I'P'P'A'R e

n.N.n.E;, podem adquirir em parceria, com a ajuda financeira de "empresas privadas", a

pregos nio especulativos, os edificios devolutos e habitados por idosos que possam' no futuro
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pr6ximo, vir a ser distribuidos a jovens de estrato social identico de modo a conservar as

caracteristicas sociais e culturais daitea'
De facto, so a populagdo residente consegue dar continuidade i riqueza biol6gica e cultural

dos agrossistemas tradicionais e garantii a permanencia dos valores ecol6gicos e sociais

associados d pesca artesanal, ir mariscagem e i produgio de bivalves em viveiros'

por sua yez, apreservagdo e integragao desta cultura hist6rica de humanizagdo do territ6rio

num tipo de turismo ambiental e cultural pode, de facto, proporcionar importantes fontes de

receita d economia familiar das populag6es residentes'

Como refere Aires-Barros 42r ".-.4 uso do patrim6nio tl umafonte de recursos econ6micos' O

patrimdnio cultural hoje d considerado um produto de consumo capaz de gerir receitas

relevantes... " .

Neste sentido prop$em-se tr€s medidas ou acafles que, integradas em programas de turismo

cultural e ecol6gico, contando com a participagao activa da populagdo local e a coloaboragao

da ADRIP, podem contribuir largamente para o desenvolvimento autosustentado da povoagio:

o aberhra da fortaleza e da igreja a visitas guiadas, pagas'

. implementagdo de passeios de barco a remos pela ria e a sua

descoberta da natureza, ligando os locais de maior interesse

integragSo em Percursos de

biol6gico, paleontol6gico e

arqueol6gico.
. criag6o de um nfcleo museol6gico evolutivo que traduzisse a realidade Homem-Natureza

na sua complexa interligagdo e contasse a historia do tenit6rio e das comunidades

humanas, dos seus uSoS, costumes e relag6es socio-econ6micas ou seja' a instalaqSo de um

ecomuseu, na "casa do padre"- edificio quinhentista de elevado valor patrimonial'

De facto, numa regido em profundo desequilibrio social, cultural e paisagistico, caractertzada

por um turismo de .urrur, o valor hist6rico, estdtico, cientifico e educacional dos

ecossistemas que a {xea de estudo integra, pode constituir, como "potencial turistico"' uma

mais-valia fundamental se se .e"o.rhecer o extraordin6rio papel das actividade_s culturais e de

recerio como factor de criagdo de "emprego" e de riqueza, que poderdo ter reflexos evidentes

na pr6pria revitalizagdo ,o"io-..on6mica da povoagSo e na preservagSo e reabilitaqdo do seu

acervo hist6rico-cultural e ambiental'

Mas se o nucleo hist6rico apresenta uma estrutura fisica incompativel com tio elevado

nirmero de visitantes, a zona especial de protecaflo, incluindo a zona humida lagunar e a

planicie costeira, 6 uma 6rea extremamente Sensivel ds modificag$es do meio ambiente' pelo

que a sua defesa se imp6e com grande acuidade, ndo s6 como valores econ6micos em si mas

tamb6m como meios biologi"os muito ricos que revitalizam as cadeias ecol6gicas de toda a

paisagem' 
" tonlAneiac .lqc nonttlacSes em fdrias da gestao dos

Assim, conciliar as tendencias das populagSes em fdrias com aS exlgenclas

recursos naturais 6, como j6 se referiu, um imperativo'

Aldm da necessid.ade de um turismo mais selectivo e controlado, virado para o ambiente e a

cultura, com menos pessoas e runa permanQncia mais longa, 6 preciso discipiinar a ocupagdo

humana e proteger a nalureza atrav6s da criagfto de um espago de recreio e.lazer no sitio da

F6brica, 200 metros a poente de Cacela, da implementag6o de um sistema de sinalizagdo que

identifique biotopos e espdcies fagnisticas e floristicas a preservar e de uma intensa campanha

de sensibili zagdo do pirbiico no sentido de aliviar zonas t6o sensiveis e ricas do ponto de vista

desquest6esdoPatrim6nioCulturalConstruidoin<CadernosSPPC>,n2,

Evora, 1996, p. l3
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do equilibrio econ6mico e ecol6gico como sdo a zona humida (sapal' esteiros' viveiros)' as

dunas, a fal6sia, a ribeira e os solos agricolas'

Por outro lado, a manutengio e dinamizagdo das actividades agro-marinhas tradicionais,

consideradas o suporte imprescindivel para a conservaqdo e reabilitaqdo da paisagem'

pressupde a realizagdo de um conjunto de intervengoes que assegurem' por um lado' a

propagagdo da riqueza biologica e cultural dos ecossistemas tradicionais a toda a 6tea agricola

e, por outro, permitam a ul1izagao "respons6vel" dos recursos aqu6ticos e a protecaio do

meio ambiente.

Se a reafirmagio das actividades tradicionais ligadas 2r terra e ir ria constituem a melhor forma

de preservar as caracteristicas peculiares do modo de vida local e a conservagao da paisagem'

a promogao social e econ6mica da populagao passa, tamb6m, pela sua integragao em

actividades complementares dependente, ao poi"ncial recreativo e turistico do nricleo

historico e do territ6rio envolvente, como fonte de receita suplementar.

o que 6 indispens6vel, de facto, e fazer participar as familias mais necessitadas nas iniciativas

que a elas dizem respeito, incentivando-u, . interessando-as pelo processo e garantindo-lhes

novas fontes de receita e a sua promogdo num quadro de vida humano digno'

3.2.2. Quadro de interveng6es

o conjunto de intervengoes preconizado diz respeito ir reabilitagio integrada do nricleo

hist6rico e ao ordenamento dos elementos da paisagem visando, por um lado, a reabilitaqdo

fisica dos imoveis e a dinamizagdo do tecido social e econ6mico, reforqando a integragSo da

povoagio no quadro de vida e no territorio e, por outro, o desenvolvimento do valor intrinseco

iu puirug.* historica e das potencialidades produtivas da "regi6o"'

Pelo que se considero, o nir"].o urbano num perrnanente diflogo com o meio em que se

encontra, a que confere mas de que ."""b" tambem significado, numa relaqdo de

"depend0ncia" e complementariedade'

Assim, entendendo o nricleo hist6rico e a :Zona especial de protecado como um todo em

perpetua interacgdo, foram propostas estrategias *ttltiplut que actuam em diversas frentes'

fornecendo diferentes e adequadas respostas iplurat diversidade dos problemas de detioraqdo

fisica e social da 6rea em estudo'

A ser apoiada pela dinam izagdo dos agentes locais com o m6'ximo de participagio da

Associag6o de Defesa do Patrim6nio Natural e cultural de cacela e de um processo de

informagdo, formaqdo e motivagao com a populagdo residente ' a reahzaEao das aca6es de

reabilitagao propostas para o nircieo hist6rico e a zotaespecial de protecaao depende' pois' de

uma consertagdo entrelodas es entidades priblicas e privadas'

Como refere Femando Henriques: "...Asiistimos hoje, como no passado' a umafragmentagdo

da tutela entre vdrias entidaies pilblicas e privadas, resultante da nossa pr6pria estrutura e

organizaqdo social, potencialmente geradira de situaqdes de conflito entre interesses por

vezes opostos. A compatibilizagdo desses interesses e a gestdo dos conflitos dai resultantes d

algo di essencial para a conservagdo do patrim6nio"'

Mais do que visar grandes deslgnios de dificil concretizagdo' importa ter o realismo

necessdrio para antever o que pode ser ating{vel, procurando assim salvaguardar os valores

essenciais, ainda que estes fiqiem aqu,im diquilo que posssa ser julgado como conveniente'

(Jm instrumento deste tipo, dadas as suas implicaqdes e sensibilidade' deveria ser sediada a

umnivelquepermitisseultrapassarse*-grandesdificuldadesasquest\esinerenlesds
responsabilidades proprias de cada tutela'
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O conceito referido anteriormente tem em si algo de novo, ndo prevendo a lideranEa ou

Supremacia de qualquer instituiqdo em desfavor das restdntes, nas antes uma consertaqdo

entre todas na proc;ra das linhas orientadoras e na definiEdo das regras - necessariamente

simples e claras - de relacionamento entre si. Esta aparente ausancia de lideranga ndo deve

Ser entendida como um convite para que o Estado Se exonere das suas obrigaqdes culturais'

enquanto reposit6rio da maioria dos bens considerados de interesse nacional e dos meios

financeiros comuns necessdrios d sua conservaqdo. E precisamente o Estado que deve

proceder a criaqao dos mecanismos adequados para que esta nova ordem de relacionamento

entre instituiEdes seja poss[vel e efectivi. A nrrrtsidade dessa nova consertaqdo 6 algo que

fala por si!..." 022.

Neste sentido, delineadas as formas de atingir os objectivos preconizados e uma vez definidas

as acgdes de reabilitagdo priorit6rias, apresenta-Se para a reahzaqdo de cada uma delas os

respectivo s intervenientes.

odeAberturadoEncontroGestdoeTuteladoPatrim6nioConstruido,in
<Cadernos SPPC)), no 2, Sociedade para a Preservaqdo do Patrim6nio Construido' Evora' 1996' pp' 4 e 5'
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Intervenientes na realizaEdo

das aca6es / oPerag6es
@es de reabilitag6o prioritiirias

o propriet6rios e inquilinos,
IPPAR, CI\ATRSA e entidades

. a.q6.s d. conservagdo e beneficiagdo nos

edificios nos 2,3, 8, 10, 12, 18, 20,21,22,23 e24

. entidades privadas, IPPAR,

CMVRSA E PNRF
@os edificios nos 2, 8, 18 e 21

para instalagdo de jovens de tipologias sociais

tradicionais . IPWC,ADzuP,CI\AaRSA,
GNR e entidades Privadas

. .eordenamento do trAnsito autom6vel

construgdo de parque aq g!tu..11t9"to . IPWC,ADzuP,CNATRSA,
IPPAR e entidades Privadas

;;ca6es de valorizaE5ro do ntcleo historico como

6rea peatonal e de lazer
IcvnznsA, IPPAR, PNRF,

EDP E TELECOM
@por cabo e da rede el6ctrica e

telef6nica, subterrinea.
o JFVNC C CMVRSA. devactl"agdo do actual cemiterio
. IPPAR, CNATRSA, PNRF

e entidaddes Privadas
@gao e conservagSo da

muralha 6rabe medieval.
Ilr4inist6rio da Defesa,

IPPAR, CIvfiTRSA e entidades
. tca6.s de.o"serva96o e restauro nafotlaleza

o propriet6rios (aPresentam

um nivel socio-econ6mico

elevado)

. 
^ca6* 

d. beneficiagdo e recuperaqdo do parque

edificado com vista d correcqdo de express6es

agresslvas . propriet6rios e CMVRSA@ios nos 26 e 30, construidos

com alvar6 da CMVRSA, mas considerados ilegais

pela Secretaria de Estado do Ordenamento do

Territ6rio e pela Secretaria de Estado da Cultura
. obras em curso co-

financiadas Pelo Minist6rio do

Ambiente e Pelo Programa
FEDER

. recuperagdo do cordio dunar e desassoreamento

da ria (canal princiPal)

- propriet6rios, DRAA,
PNRF E ADRIP

@compartimentagao" dos

campos de cultura com a plantagdo de sebes vivas
o propriet6:rios, DRAA,
PNRT E ADRIP@ossistamas tradicionais

. aPruP, PNRF e entidades

privadas
. .witatizagao da galeria ripicola com a

arborizaEdo das margens da ribeira

ADzuP
CMVRSA
DRAA
IPPAR
JF\TNC
PNRF

-Associag6o de Defesa, ReabilitagSo e Promoqao do Patrim6nio Natural e Cultural de Cacela

-CAmara Municipal de Vila Real de Santo Ant6nio

-Direcgdo Regional de Agricultura do Algarve

-Instiruto Portuguds do parrim6nio Arquitect6nico e Arqueol69ico

-Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela

-Parque Natural da Ria Formosa
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4. Proposta de RegUlamento para um Plano de Salvaguarda e ValorizagSo

A vila de Cacela disp6e desde a decada de sessenta de medidas de protecado veiculadas quer

atravds de um estudo realizado pelo arquitecto cabega Padrlo em 1967 , correspondente ao i 1o

volume de um trabalho denominado "ProspecgSo, Preservag6o e Recuperagio de Elementos

urbanisticos e Arquitect6nicos Not6veis em Aieas Urbanas e Marginais vi6rias na RegiSo do

Algarve", quer atraves do Plano Director Mgnicipal de Vila Real de Santo Ant6nio' concluido

em 1986 e ratificado em 1992.

Se o primeiro inclui um diagn6stico da situagfto ent6o existente' em termos urbanos e

arquitect6nicos e um regulamento preventivo que, dizia entdo o autor' pretendia

,,...estabelecer uma estrutula que defina, orienle e controle a renovaqdo e recuperaqdo^-da

drea urbana classificada considerada de interessse paisagistico-urbano fundamental" ' " 
023' 

o

segundo inclui um conjunto de pegas escritas e desenhadas e um Regulamento de normas

urbanisticas que define todas as servidoes e condicionantes a que a povoagSo e 6reas

envolventes est6o sujeitas e regulamenta os respectivos usos, estabelecendo' no que diz

respeito a vila, u, -.didu, de protecalo que devem estar em vigor ate ir aprovaqdo do seu

futu.o "Plano de Salvaguatda" 
o2o.

Mas se os referidos 
"Itudo 

e plano incluem v6lidos e importantes conjuntos de medidas e

condicionamentos visando a defesa e valorizagao do patrim6nio edificado e da paisagem' a

actuag6o da administrag6o publica, ao ignor6-ios por incompet6ncia e neglig6ncia t6cnica e

politica, tornou-oS meros "instrumentos passivoS", tendo vingado o desrespeito pelas quest$es

ia defesa e salvaguarda do patrim6nio arquitect6nico e paisagistico'

E *rir" qu., .Jntr*iando as importantes servid6es administrativas e outras restriq6es de

utilidade pirblica ao uso dos solos, previstos no Titulo Il-artigos 9o, 10o, 11o, 12o' 22o'23o e

24o do Regulamento do P.D.M. de vila Real de Santo Ant6nio, se permitem construir

edificios na zona especial de proteca6o do nircleo hist6rico, em 6'reas afectas d Reserva

Ecol6gica Nacional " e. R"r.*a Agricola Nacional, identificadas e delimitadas na Planta de

Salvaguarada e Estrutura do referido Plano'

Por outro lado e no que se refere ao nucleo historico, a actuagdo das mesmas entidades

administrantes tem-se puutudo igualmente peio desprezo pelas medidas de_protecalo e pelos

condicionamentos estabelecidos nos artigoi 57o e 59o do Regulamento do P'D'M'' o que tem

promovido inrimeras intervengoes que t# contribuido para a descaracterizaqdo e adulteraqdo

da harmonia formal e estetica da arquitectura tradicional da vila.

De facto, a "politica de intervenqdo" seguida, tanto no ntcleo historico como na zona de

protecg6o, t€m consistido, por nolrna, ia demoligio de edificios antigos com 6reas de

implantaglo e superficies totais de pavimento superiores irs das pr6-existencias; ou seja' tem-

se assistido, com o aval da c.M.v.R.s.A. e do LP.P.A.R., a um processo de renovagdo'

sistemS,tica, do patrim6nio edificado, o que contraria todos os principios da etica da

conservagdo do Patrim6nio.
Sobre a questro da destruigio de bens patrimoniais insubstituiveis importa referir Jose Aguiar

que, sob o titulo " O Medo" (dos ariuitectos e da arquitectura) afirma:. ""'com pirdmides

etdrias completamente invertidas, adivinhamos tempos de contenqdo, de reabilitaqdo dos

parques edificados existentes, recuperando o que ri recuperdvel e beneficiando mais do que

faremos de novo. Num contexto que jd Surge, impreparados para esta nova ecologia' usamos

4ri CABEQA pADRAo, prospecqdo e Recuperagdo de Elementos (Jrbanos e Arquitect6nicos Notdveis no

Algarve,l l'vol.-Cacela, MOP, Lisboa, 1967
oro plano Director Municipal de vila Real de Santo Ant6nio - Regulamento de normas urbanisticas'art'57-ponto

3.
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ainda e demais o martelo pneumdtico. Deitamos abaixo e fazemos de novo porque ndo

sabemos resolver as patotogias da velha construqdo, porque perdemos (n6s e os outros) o seu

saber construtivo, pirqu, aos mais joyens ndo ensinamos a reconhecer estes valores, porque

d indilstria nacional ndo exigimos o desenvolvimento de materiais e tecnologias

adequados...com mais ou menos resist€ncia vamos, a pouco e pouco, perdendo a alma'

Autidesculpamo-nos, aceitamos o predom[nio de teses formais que advogam o esgotamento

(jd hoje!) de todas as formas e de todos os espaqos, revendo e reformando com o seu olhar

correctiyo e moralistZ o, ,rpoqos de ontem, transformando e renovando ( que sempre

significa deitar abaixo e fazer de novo) numa escala tdo inddita e tdo ampla que coruemos o

risco de, para o amanhd, s6 ficar - da tecnologia construtiva ao ldxico utilizado ' o que d

pr\prio dos nossos dias..." 025

Neste contexto, importa chamar a atengio para o facto de ser urgente e necess6rio recupelar

para as instituigOes e para a sociedade o entendimento do dever do Estado' via Instituto

Portugues do Patrimonio erqritect6nico e Arqueologico e Instituto da Conservagao da

Natureza, de promover de modo rigoroso e efectivo a salvaguarda do patrim6nio urbano'

arquitect6nico e paisagistico da 6tea de estudo'

A sua actuagdo impOe] como j6 se referiu, um claro entendimento da prevalCncia do interessg

priblico sobie o privado atrav6s da limitag6o ir "liberdade" de destruir e construir'

L, p"it, numa p.rsp..tira de salvaguarda e valorizagdo da imagem global e da funcionalidade

da paisagem histoiica - nircleo urbano, planicie costeira e zona humida lagunar - com forte

densidade de valores hist6ricos, culturais, sociais, biologicos e est6ticos e "grande" dinimica

de transformaglo que se justificam as disposig6es cautelares para a ocupagdo' uso e

transformagdo do solo'

oTt AGUIAR" Josd, O MedoinJornal dos Arquitectos, no..., Lisboa, 199..., pp. 14-18
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Proposta de Regulamento para um Plano de Salvaguarda e valorizagSo

Artigo 1"

Ambito da APIicaglo

A presente proposta de regulamento contem um grupo essencial de normas que sistematrzarrl e

disciplinam as condigoes de actuagao e intervengdo para o ntcleo historico de cacela e para a

zona especial de protecado, reunindo um conjuto de servid6es administrativas e restrigSes de

utilidade pfblica uo .,ro, dos solos e estabelecendo um conjunto de disposig6es com a

intengdo de orientar e controlar as intervengOes'

Artigo 2"

As servid6es e restriq6es ao uso dos solos nazona especial de protecaSo

I - As servid6es administrativas e restrigdes de utilidade priblica ao usos dos solos

seguidamente identificadas e delimitadas na Planta de Zonagem - Estrutura e Salvaguarada'

."!"--.. pelo disposto na presente proposta de regulamento e legislaqlo aplicavel:

a) Reserva Ecol6gica Nacional;

b) Reserva Agricola Nacional'

2 - As servid6es e restrigoes de utilidade priblica referidas no ntmero anterior tem como

objectivo:

a) A preservagdo da estrutura ecoiogica da paisagem - preservaglo dos.sistemas dunares e

da zona hrimida lagunar, preservagao da ribeira de cacela e das linhas de drenagem

natural, e manutengao das iebes vivas e do revestimento vegetal da arriba;

b) A preservagdo da estrutula de produgao agricola e do coberto vegetal pertencente ds

floras exPontAnea e tradicional;

c) O enquadramento do patrim6nio cultural e natural'

Artigo 3o

Reserva Eco169ica Nacional

1 - Os terrenos e as 6reas integradas na Reserya Ecologica Nacional estdo sujeitos aos

seguintes condicionamentos :

a) Interdita a construqdo,

b) Interdita a utilizaqdo pelo pirblico excepto:

- o direito de passagem no acesso que se.ve d" Iigaglo entre a povoaglo e a peninsula de

Cacela (Praia);

-ousodostrilhos/pelcursosdedescobertadana1'r)reza;
c) Interdita aprifircade desportos n6uticos como a moton6utica e o esqui-aqu6:tico' a pesca

ilegal e a piscicultura;

d) Interdita a extracado de inertes e dragagens'
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Artigo 4o

Reserva Agricola Nacional

I - Nos terrenos da Reserva Agricola Nacional sdo interditos os seguintes actos e actividades:

a) Constru96o de edificios;

b) Abertura de vias de comunicagSo e acessos;

c) Realizagdo de aterros e escavag6es;

di Instalagao de vedag6es e aberfura de furos para captagao de 6gua;

e) Pr6ticas e tecnicas agricolas que destruam o fundo de fertilidade dos solos'

Artigo 5o

Flora e VegetagSo

1 - No nircleo historico de Cacela e na zona especial de protecaao 6 expressamente interdito:

a) A destruigdo do revestiemnto herb6ceo expontineo e o demrbe de especies vegetais

isoladas, de sebes e de macigos arbustivos e arboreos da flora expontinea e tradicional;

b) A introdugdo e plantaqdo de especies vegetais ex6ticas'

Artigo 6o

DisposigOes gerais sobre o edificado

Aos edificios de car6cter monumental - fortaleza e cerca 6rabe medieval, igreja e cemitdrios -

e aos edificios habitacionais e outros, Iocalizados no nircleo hist6rico e na zona especial de

protecgao, aplicam-se as disposig$es previstas na Lei 13/85 de 6 de Julho' Lei Quadro do

patrim6nio cultural portugu€s, nao podendo ser levadas a efeito quaisquer obras de

conservagSo, restauro, beneficiagao ou limpeza Sem parecer pr6vio do Instituto Porhrgues do

Patrimonio Arquitect6nico e Arqueologico - IPPAR'

Artigo 7"

Edificios monumentais

1 - Nos edificios de caracter monumental apenas s6o autorizadas obras de conservaqio e

restauro destinadas:

a) A sua consolidagdo utilizando sempre os materiais e t6cnicas tradicionais de construgdo;

b) A sua recuperagao atravds de medida s de terapautica que revelem os seus vaiores

estdticos . hir,oii.o, respeitando a sua autenticidade hist6rica, formal e dos materiais'

2 - Nestes edificios 6 expressamente interdito:

a) Alterar a morfologia, nomeadamente atravds do aumento da volumetria, da ocupaglo de

eSpaEoS exteriores-livres, de alterag6es nos pavimentos, nas paredes mestras' coberturas'

abobadas e noutros elementos estruturantes das edificag6es;

b) Alterar as fachadas e os Iemates dos telhados, designadamente atraves:

-damodificagdodosvdosexistentes,desdequeoriginais;
-da alteragdo das cantarias originais ou, do seu acabamento ou' ainda' da sua

substituiglo;
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-da alteragdo das caixilharias de madeira e a sua substituigSo por outro material;

-da substituigdo do reboco de cal por qualquer outro revestimento;

-da substituig6o do acabamento de leite de cal por qualquer outro acabamento;

-da alteragio e substituiglo dos telhados de telha de canudo e dos respectivos beirais;

-da introdugdo de qualquer elemento decorativo ou de lettering'

Artigo 8o

Edificios habitacionais e outros localizados no nricleo hist6rico e na zona de protecalo

1 - Nestes edificios so s6o autorizadas obras de consewagSo e de reabilitaglo destinadas:

a) A t,ru limpeza e reParagSo geral;

b) A sua consolidagdo e beneficiagdo;

c) Ao seu saneamento e melhoria no conforto e nas condig6es de higiene, o que pode

implicar a construgdo dos equipamentos sanitririos necess6rios a dot6-los de boas

condig6es de habitabilidade, mas respeitando sempre que possivel a definigao original

interior.
d) A ,."o.rrtituigdo da expressdo arquitect6nica tradicional e d correcgSo de express6es

agressivas, incluindo nomeadam.rrt. u demoligdo de pisos ou a Sua remodelaqdo por

forma a serem reintegrados no ambiente envolvente'

2 - Nestes edificos sio interditas:

a) As alteragOes aos actuais usos e

componente habitacional ;

fung6es de modo a assegurar-se o predominio da

b) As alterag6es d morfologia das edificagdes que impliquem:

-o aumento do ntmero de Pisos;
-o aumento da area de implantaqdo e de superficie total de pavimento como forma de

suster as expectativas de especulagdo imobiliaria;

-a alteragdo dos alinhamentos existentes;

-a ocupagao de logradouros ou a sua cobertura, ainda que com materiais ligeros'

c) As alterag6es das coberturas que impliquem:

-a substituigao do revestimento tradicional das coberturas inclinadas (telha de canudo ou

de Santa Catarina) e das cobreturas planas (ladrilho);

-a substituiqao dos remates dos telhados e dos telragos / agoteias;

-a alteragao ou substituigao de chaminds de modelo tradicional.

d) As alterag6es das fachadas que impliquem:

-o revestimento das fachadas em materiais estranhos (cerAmicos, vitreos, pl6sticos) ir

tradigdo construtiva local;

-o aumento do nirmero de v6os ou a alteragdo dos vdos existentes, quando originais;

-a utilizagao, em caixilharias e outros elementos arquitect6nicos de aluminio' inclusivd;

-a utilizagdo de pedra em guarnecimento dos vdos;

-a utilizag6o de Lstores de pl6stico com ou sem caixa exterior, e de portadas;

-a introdug6o de quaiquer elementos decorativos estranhos ao vocabulario tradicional;

-a colocagao Ae inniing e de elementos publicitarios que pelo volume, materias' c6res

ou iluminagSo, prejudique a fachada ou altere o ambiente por distorcer ou obstruir a

expressdo *qrit..iOoica do edificio ou da paisagem tubana' sendo expressamente

proibidor anirncios luminosos, tubos de neon e outros semelhantes.
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Artigo 9"

EsPagos exteriores urbanos

1 - Nos espagos urbanos de uso ptblico s6o autorizadas modificaq6es destinadas ir sua

melhoria ambiental e funcional visando a sua utilizagfio como zona pedonal e como local de

estada urbana.

2 - Nestes espagos s6o interditas:

a) As alterag6es d morfologia e d tipologia que impliquem a sua ocupagao com quiosques'

esplanadas e toldos, *obiti*io uruano e outros elementos, assim como com vegetagdo'

de qualquer tiPo;

b) A circulagao iodoviaria e o estacionamento autom6vel, com excepgao a residentes-que

disp6em de parque de estacionamento proprio, venda ambulante' cargas e descargas

(entre as 9 e as 1 t horas) e servigos publicos'

Artigo 10"

Achados arqueol6gicos

Sempre que em qualquer intervengdo ou obra que decorra no nfceio hist6rico de cacela ou na

zona especial de proteca1o, forem encontrados elementos arquitect6nicos e achados

arqueol6gico, .onrii..ados de interesse no Seu todo ou em parte' aS mesmas deverdo parar

imediatamente e o facto ser comunicado ?r Associagio de Defesa do Patrimonio Natural e

Cultural de Cacela, ir CAmara Municipal de Vila 
-Real 

de Santo^ Anl:nio' ao Instituto

Pornrguds do Patrim6nio Arquitect6nico e Arqueologico ou ao Parque Natural da Ria

Formosa, que procederao de acordo com a legislaglo em vigor sobre a materia'

nomeadamente com o capitulo IV do ,.gitt especifrco do Patrimonio Arqueol6gico' da Lei

13/85 de 6 de Julho.
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