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Resumo	  	  

Partindo	   do	   olhar	   específico	   descoberto	   na	   amostra	   selecionada,	   a	  
investigação	   ensaia	   a	   partir	   da	   temática	   o	   Projeto	   de	   representação	   da	  
impermanência:	  entre	  a	  Nazaré	  e	  a	  Lagoa	  da	  Pederneira.	  

Associa-‐se	   à	   descoberta	   do	   lugar	   o	   autor	   Orlando	   Ribeiro	   e	   a	   partir	  
deste	  traduzem-‐se	  as	  três	  premissas	  de	  abordagem	  utilizadas:	  desmultiplica-‐
se	   o	   conceito	   de	   rótula,	   usado	   pelo	   geógrafo,	   como	   descoberta	   do	   lugar,	  
revelando	   as	   interligações	   de	   tempos	   e	   conceitos;	   aplica-‐se	   a	   análise	   in	   situ	  
privilegiando	   a	   vivência	   e	   o	   registo	   no	   lugar;	   apreende-‐se	   a	   temática	   da	  
impermanência	  no	  tempo	  da	  investigação,	  transformando	  e	  criando	  um	  novo	  
registo	  e	  uma	  nova	  interpretação	  transdisciplinar	  e	  transescalar	  sobre	  o	  lugar.	  	  

Com	  a	  temática	  da	  impermanência	  reformula-‐se	  o	  conceito	  da	  visão	  na	  
abordagem	  estabelecida;	  a	  perceção	  e	  o	  território	  alteram-‐se,	  criando	  novas	  
metodologias	  na	  sua	  apreensão:	  estes	  são	  dinâmicos	  e	  impermanentes,	  onde	  
até	  o	  suporte	  aparentemente	  mais	  estático	  se	  modifica.	  

O	   olhar	   específico	   da	   impermanência	   encontra	   na	   relação	   entre	   a	  
terra-‐água	   o	   seu	   foco,	   relação	   fulcral	   na	   amostra	   selecionada	   na	   sua	  
localização	   de	   devir	   entre	   terra	   e	   mar.	   Abordam-‐se	   os	   “líquidos”,	   que	  
traduzem	  movimentos	  e	   fluxos	  experimentados	  na	   representação	  que	  capta	  
estas	  dinâmicas	  no	  lugar.	  

Atravessando	   o	   foco	   desta	   relação,	   a	   investigação	   transforma-‐se	   ao	  
longo	  dos	  três	  capítulos	  que	  se	  desdobram	  em	  três	  tempos:	  linear,	  relacional	  
e	  vivido	  na	  experiência	  da	  impermanência.	  Através	  deles	  descodifica-‐se	  o	  seu	  
processo	   de	   transformação,	   na	   sua	   caracterização	   geomorfológica,	  
intrinsecamente	   ligada	   à	   antiga	   Lagoa	   da	   Pederneira	   e	   aos	   limites	  
administrativos	   dos	   Coutos	   de	   Alcobaça,	   fazendo	   a	   transição	   relacional	   e	  
reformulando	   o	   conceito	   na	   regressão	   imanente	   ao	   lugar.	   Avançando	   até	   à	  
impermanência	   vivida	   percebe-‐se	   como	   as	   dinâmicas	   da	   sua	   formação	   se	  
relacionam	   com	   o	   entendimento	   das	   dinâmicas	   presentes	   no	   lugar	   agora,	  
descobrindo	  as	  temáticas	  que	  dão	  forma	  à	  representação	  proposta.	  

O	   projeto	   de	   investigação	   pretende	   traduzir-‐se	   num	   ensaio	   de	  
representação	   encarado	   como	   uma	   construção	   impermanente,	   a	   qual	   flui	  
através	   do	   seu	   processo	   de	   experimentação,	   ao	   longo	   do	   seu	   próprio	  
desenvolvimento.	  A	  impermanência	  inerente	  à	  investigação	  é	  exposta	  através	  
do	  Processo	  impermanente	  que	  acompanha	  o	  trabalho	  e	  o	  desdobra	  na	  sua	  
complexidade	   relacional	   pelas	   quais	   passa	   o	   investigação,	   enfatizando	   os	  
momentos	  que	  a	  transforma.	  	  	  
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Abstract	  

The	   project	   Representation	   project	   of	   impermanence:	   in	   between	  
Nazaré	  and	  the	  Lagoa	  da	  Pederneira	  explores	  the	  theme	  of	  impermanence	  as	  
formed	  in	  the	  specificity	  of	  the	  place	  selected.	  

The	  understanding	  of	  the	  place	  is	  associated	  with	  the	  author	  Orlando	  
Ribeiro,	   through	  which	   the	   three	  main	  approach	  principles	  are	   founded:	   the	  
rótula	  concept,	  used	  by	  the	  geographer,	   is	  unfolded	   in	  the	  approximation	  to	  
the	  place,	  revealing	  the	   interconnections	  between	  sites	  and	  concepts;	   the	   in	  
situ	  analysis	  explores	  the	  field	  notes	  research	  revealing	  what	  is	  found	  in	  it;	  the	  
impermanence	   theme	   is	   apprehended	   in	   the	   investigation	   time	   frame,	  
transforming	  and	  creating	  a	  new	  representation	  system	  which	  is	  both	  a	  trans-‐
disciplinary	  and	  a	  trans-‐scale	  interpretation	  of	  the	  place.	  

On	   the	   established	   approach,	   the	   concept	   of	   vision	   is	   reformulated	  
through	   the	   impermanence	   theme.	   Perception	   and	   territory	   change,	  
originating	   new	   methodologies	   and	   multiple	   understandings.	   These	   are	  
dynamic	   and	   unstable	   in	   which	   even	   the	   must	   apparently	   “static”	   layer	  
changes:	  the	  physical	  materiality	  of	  the	  place.	  	  

Impermanence	  is	  found	  through	  the	  relationship	  between	  land-‐water,	  
which	  in	  the	  selected	  sample	  is	  in	  constant	  change.	  The	  “liquids”	  are	  studied	  
rendering	   complex	   movements	   and	   flows	   made	   visible	   through	   the	  
experimental	  process	  of	  their	  representation.	  

The	  transience	  of	  this	  relationship	  is	  unfolded	  through	  three	  chapters,	  
based	  on	  three	  time	  approaches:	  linear,	  relational	  and	  lived.	  Through	  these,	  
the	   transformation	   process	   of	   the	   place	   is	   decoded	   on	   its	   geomorphic	  
characteristics,	   intrinsically	   related	   to	   the	   old	   Lagoa	   da	   Pederneira	   and	   the	  
administrative	  limits	  of	  the	  Coutos	  de	  Alcobaça,	  revealing	  that	  impermanence	  
is	  much	  more	  than	  a	  simple	  cause-‐effect,	  to	  become	  a	  relational	  inter-‐action	  
between	   land-‐water	   in	   the	   impermanent	   tendency	   of	   the	   place	   to	   become	  
water	   again	   and	   again.	   Finally,	   the	   lived	   impermanence	   unfolds	   how	   the	  
dynamics	   of	   its	   formation	   are	   related	   to	   the	   present	   ones,	   uncovering	   the	  
themes	  that	  shape	  the	  defined	  representation.	  

The	   investigation	   project	   is	   intended	   to	   be	   an	   exploratory	  
representation	  essay,	  which	  not	  only	  maps	  impermanency	  but	  what	  is	  more	  it	  
faces	   the	   change	  of	   its	  own	  construction	  which	   flows	   through	   its	  process	  of	  
experimentation	  during	  its	  own	  development.	  This	  inherent	  impermanence	  is	  
exposed	   through	   the	   Impermanent	   Process	   (in	   yellow	   pages)	   unfolding	   its	  
relational	  complexity,	  and	  revealing	  the	  main	  shifting	  moments.	  
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Guia do leitor  
 

 

O conceito investigado ao longo do trabalho desenvolve a temática da 

impermanência. Na abordagem ao território a impermanência caracteriza-se 

pela constante mutabilidade e transformação das coisas, nada é fixo, tudo é 

instável. Desta forma, pretende-se apresentar a temática mostrando como esta 

esteve também presente na construção do trabalho, através da sua 

instabilidade no processo de experimentação e aproximação ao lugar.  

Assim, o trabalho distingue este processo na construção do trabalho 

através de duas cores: o branco que caracteriza o Produto impermanente e o 

amarelo que integra no neste produto o Processo impermanente que o 

originou, tornando visíveis as suas mutações e continuidades. 

O trabalho pode ser lido linearmente, cruzando o Produto impermanente 

com o Processo que lhe deu origem, ou intercaladamente.  

Desta forma, a impermanência caracteriza não só o lugar-amostra 

explorada, mas também a mutação do próprio trabalho, tornando visível a 

transformação da investigação quer ao nível da amostra selecionada - os saltos 

de escalas - quer no modo de olhar o lugar no que diz respeito às aproximações 

feitas ao longo da análise (nas várias etapas do trabalho).  

Ao longo do trabalho são feitas anotações que explicitam a relação entre 

os dois elementos, o Produto e o Processo impermanentes. Estas aparecem a 

amarelo, ou na margem da folha, fazendo linhas de chamada a partir texto, ou 

em caixas de texto que fazem conexão entre os dois, caixas estas que 

acrescentam também informação sobre os desenhos apresentados, que na sua 

sucessão revelam a transformação no trabalho.  

No Volume II do trabalho, são aumentados apenas os desenhos, que na 

sua formalização são representados em formatos de maiores dimensões. 

Assim como esta 
caixa de texto, que 

faz referência aos 
desenhos de 

processo e ao 
modo como eles 

caracterizam a 
transformação do 

trabalho. 
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O Processo de impermanente ganha forma logo a partir da 

transformação do próprio índice de trabalho. De forma cronológica 

apresentam-se as relações de foco estruturadas em determinados períodos 

da investigação, sendo assim possível perceber as suas mudanças o longo 

da construção do trabalho evidenciando a sua impermanência. 
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Introdução  

 

A impermanência apresenta-se como olhar específico do projeto de 

investigação sobre o lugar – entre a Nazaré e a Lagoa da Pederneira – quer ao 

nível da sua representação, quer na procura do seu significado arquitetónico e 

respetivas implicações ao longo da sua construção impermanente, numa nova 

interpretação sobre a amostra selecionada. 

O trabalho estrutura-se em três partes distintas mas interligadas pela 

temática: o Capítulo I - O Lugar e a sua Impermanência; o Capítulo II - Da 

Impermanência Linear à Relacional; e por último o Capítulo III - Da 

Impermanência Relacional à Vivida.  

O Capítulo I explicita as razões que levaram à escolha da amostra, 

nomeadamente a relação com o autor Orlando Ribeiro, no livro “Portugal o 

Mediterrâneo e o Atlântico”, impulsionador das premissas que formulam a 

abordagem do trabalho: para além da escolha do lugar, este lança a relação 

entre costa-mar que articula e estende a escala da amostra e descobre a 

potencialidade da recolha in situ. 

Esta captação da temática leva à questão da perceção, exposta no 

Capítulo I e que, sendo estruturante, acompanha toda a investigação. É 

repensado o modo como se olha e apreende o território, reformulando 

conceitos, para a revelação da Impermanência no lugar.  

Apontada a relação entre costa-mar, o Capítulo II lança a escala da 

caracterização geomorfológica da amostra: num primeiro registo, o 

mapeamento fixa os dados relevantes na transformação do lugar de forma 

cronológica e linear: a Lagoa da Pederneira e os Coutos de Alcobaça como 

caracterizadores de processos de transformação.  

Seguidamente, é na recursividade do tempo cronológico que se 

reformula o conceito da impermanência linear e esta passa a assumir causas-
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relacionais: a impermanência Relacional - onde se percebe, entre outras, as 

transformações temporais descobertas na regressão do lugar. 

Por último, o Capítulo III, “Da impermanência Relacional à Vivida”, 

aproxima-se às dinâmicas experienciadas e registadas no decorrer da 

investigação, onde através de palavras-chave – Duração, Porosidade, Fluxos - 

se catalisam as dinâmicas presentes no lugar que traduzem a impermanência.  

Assim, apresentada a estrutura do trabalho, o “Projeto de representação 

da Impermanência” incita o ensaio sobre a temática presente na amostra 

selecionada, onde são propostas experiências de representação que possam, 

por um lado construir conhecimento original sobre o lugar e por outro lado, 

através do desenho experimentar formas de apreender as suas dinâmicas, 

questionando como representar a impermanência na amostra - sendo esta a 

questão transversal a todo o trabalho.    

Na figura 2, apresenta-se o desdobrável que dá forma à introdução, 

percebendo-se a interligação das temáticas que são abordadas e descobertas 

ao longo da investigação. O esquema relaciona as três partes estruturantes do 

trabalho, sendo este fundamental à coerência das temáticas abordadas.  

A impermanência leva a um trabalho exploratório, o qual abraçou a 

instabilidade do próprio processo de investigação, refletindo-se no modo como 

a investigação é apresentada, onde o Processo Impermanente se intercala com 

o Produto Impermanente, desdobrando-o.  

Os esquemas de trabalho apresentados (fig.3, pag.11) remetem à leitura 

do processo de trabalho que tornou a própria investigação impermanente. 

Apresentam-se primeiramente os vários esquemas construídos ao longo da 

investigação e organizados cronologicamente segundo a sua realização. Desta 

forma, é possível perceber a transformação do trabalho e como este se foi 

direcionando. Através do processo impermanente integrado ao longo do Produto 

Impermanente, é possível ir acompanhado as transformações estruturantes 

ocorridas no seu desenvolvimento. 
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Capítulo I. O Lugar e a sua Impermanência  

 

O presente capítulo é estruturado em quatro partes distintas: I.I Rótula: 

Aparecimento do objeto de estudo, I.II Perceção e Duração, I.III Revelação da 

impermanência no lugar: Terra-Água e por último I.IV A Impermanência: 

esclarecer a temática. Embora diferenciadas são ao longo do capítulo 

relacionadas através dos conceitos e problemáticas que se vão levantando em 

torno, quer do objeto de estudo, quer da abordagem temática ao lugar.  

Como primeiro ponto, surge a interpretação da ideia de Rótula, que se 

associa ao aparecimento do objeto de estudo. Conceito que surge no livro de 

Orlando Ribeiro “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”1 na descrição da costa 

Portuguesa, na observação dos lugares, modos de vida e comunidades. A 

Rótula na narrativa feita pelo autor, sobre o que se observa a norte e a sul da 

costa portuguesa, desdobra para a relação afincada entre a costa e o mar 

(percebendo-se esta articulação, sendo o mar fator marcante e regulador do 

lugar enquanto apreensão das dinâmicas que estabelece com a costa). 

Em primeiro lugar, procura-se o entendimento da “Rótula” num sentido 

mais direto (mas metafórico na investigação): o funcionamento da anatomia 

humana. Este ponto estabelece significado de articulação e relação com a ideia 

de paisagem e o modo como se olha, perceciona e apreende o território, na sua 

interligação disciplinar. Relaciona-se portanto o livro, como catalisador, e a 

amostra como Espaço (neste ponto ainda cartográfico). 

Numa segunda parte, aborda-se a aproximação ao território, 

questionando a perceção na experiência direta no Lugar, tornando-a agora em 

experiencia prática, levantando problemáticas no modo como se olha um lugar, 

no trabalho onde através da temática revelada se tenta descodificar e repensar 

conceitos, potenciando o processo de representação como início de um ensaio, 

                                                            
1RIBEIRO, Orlando, “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 7ª Edição 
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que procura a exploração de representações e busca de conhecimento, no 

sentido de entender a especificidade do lugar.  

Neste ponto incide também o estado da arte no que diz respeito à 

representação dos temas (dinâmicas e impermanências no lugar), e à 

interligação da informação que traduz este olhar específico.   

Seguidamente, na terceira parte percebe-se a temática evidenciada 

através de vestígios catalisados na amostra, a impermanência, onde se 

encontra a sua revelação no lugar. Aqui expõe-se a amostra evidenciando a 

temática numa primeira aproximação, apontando os primeiros vestígios da 

impermanência.  

Por último, é exposta a descodificação da temática da impermanência, 

relacionando disciplinas para a exemplificação e entendimento da 

problemática, para se perceber a forma como esta é encarada na análise ao 

lugar, chegando-se neste ponto às primeiras experiências de representação 

através do registo fotográfico. 

Assim, com o olhar pronto a questionar e a reformular conceitos na 

relação estabelecida com a perceção do território, o primeiro capítulo mostra 

o modo de aproximação à amostra, em experiência prática no lugar, 

descobrindo-o e revelando a sua temática ao focar num olhar específico 

deixando num plano de fundo “(…) as nossas perceções, abrindo-nos para o 

conhecimento.”2 

O capítulo vai estabelecendo portanto, várias leituras paralelas, desde a 

perceção de novos conceitos, à associação de temáticas com a descoberta do 

próprio lugar e à interligação com o processo de trabalho que neste ponto 

transforma a perceção da amostra.   

                                                            
2SILVA, Cidália, “From linear time to lived time: transmuting the way we now”, Abril, 2014 
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I.I RÓTULA – APARECIMENTO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A amostra em estudo parte da análise e interpretação do livro de Orlando 

Ribeiro “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, como indicador de duas 

questões fundamentais: a primeira, o mote para a escolha do lugar e a 

segunda, a abordagem in situ que o autor estabelece com os sítios.  

Como enquadramento ao livro é necessário perceber que Portugal 

apresenta-se no início do século XX com um grande atraso relativamente aos 

restantes países europeus, num clima de ausência de liberdade de expressão e 

de perseguições políticas. País onde em 1945 Orlando Ribeiro lança o seu 

esboço sobre Portugal: “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”.  

É fundamental o modo como o autor estabelece a sua metodologia e 

perceção sobre o lugar, pois sendo um “Esboço de relações geográficas”3, 

como o próprio subtítulo do livro o define, requer a capacidade de perceção de 

um tempo e de lugares específicos que estão em constante transformação, 

numa geografia de observação, de trabalho de campo para a captação e 

perceção de paisagens complexas em constante transformação.  

Reafirma, desta forma, que a observação é feita num momento 

específico, pois a passagem do tempo é inevitável e tudo está em contante 

mutação, remetendo assim para uma primeira premissa em análise tida em 

conta na investigação: as temáticas apreendidas e representadas na amostra 

são sobre um determinado tempo de observação, o tempo da investigação, 

transformado numa nova interpretação e registo sobre o lugar. 

Dos quatro capítulos apresentados no livro pelo autor: “O Mundo 

Mediterrâneo”, o “Portugal Mediterrâneo”, o “Portugal Atlântico” e “Variedade 

                                                            
3RIBEIRO, Orlando, “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 7ª Edição,1998 
– Subtítulo. 
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e unidade de Portugal”4, o foco da investigação incidiu sobre o Capítulo III 

“Portugal Atlântico” no sentido da descrição da costa portuguesa e do 

desenvolvimento do litoral, como fator determinante para a  localização dos 

lugares e para a descrição dos modos de vida da comunidade na sua intrínseca 

relação com o mar.  

Recurso também retirado do livro é a sua abordagem aos lugares 

(segunda premissa) e o modo como se aproxima a estes fazendo parte deles, 

privilegiando a vivência no lugar, perceciona-o e analisa-o in situ, dando foco 

“(…) à complexidade e à reversibilidade dos movimentos de uma geografia 

fundamentalmente humana”5.  

Assim, é na humanização do solo que se encontra o traço comum mais 

forte e mais relevante do território pois, segundo Orlando Ribeiro, estes traços 

“(…) cobrem o território de um conjunto de influências que se cruzam, reforçam 

ou contrariam.”6. Esta referência de Orlando Ribeiro à humanização e a 

experiência da perceção do lugar refere um tópico importante no tema da 

impermanência: o tempo. O que o lugar é hoje não é apenas aquilo que está lá 

mas sim a sobreposição de camadas de processos temporais que o formam 

compondo-o e modificando-o, mas que na sua coexistência mostram os traços 

da sua transformação constante.  

Elemento marcante, na relação com os modos de vida é o mar e o seu 

contacto com a terra, que se tornam temas em ênfase no sentido da 

multiplicidade de processos que os relaciona - costa-mar. “Em quatro lugares 

apenas o litoral se ramifica e o mar entra pela terra dentro”7: Aveiro, os 

estuários do Tejo, do Sado e a ria de Faro, ele incentiva a pesca, produz sargaço, 

                                                            
4RIBEIRO, Orlando, “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 7ª Edição,1998 
– Índice. 
5MARTINS, Oliveira Guilherme, “O Portugal de Orlando Ribeiro”, 2008, consultado na página da internet: 
http://geographicae.wordpress.com 
6RIBEIRO, Orlando, “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 7ª Edição,1998 
– Pag.140 
7RIBEIRO, Orlando, “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 7ª Edição,1998 
– Pag.125 

http://geographicae.wordpress.com/
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convida à sua exploração. No fundo, através destes quatro lugares e na 

abordagem a esses pontos, há a capacidade de estender e relacionar estas 

características a toda a área costeira, sendo o mar o elemento unificador. A 

figura 4 da página 19 apresenta o estudo destes quatro pontos percebendo a 

sua relação e afirmando a comparação na costa do País entre o norte e o sul.  

Nesta comparação, a Nazaré surge como Rótula, articulação, (premissa 

três) entre aquilo que mais caracteriza a costa norte e a costa sul do País, 

considerado o momento onde o modo de vida proveniente do mar é mais 

evidente e afincado, sendo “(…) que nos dão uma imagem da vida rural 

profundamente penetrada no oceano: o símbolo mais expressivo desta aliança 

invulgar acha-se na costa de Aveiro ou Nazaré.”8 

Desta forma, a pertinência da investigação incide sobre confrontar a 

Nazaré no presente, descobrindo a temática da sua caracterização, 

questionando e percebendo de que forma o tema da impermanência se traduz 

numa representação e entendimento do lugar, percebendo as causas que 

provocam esta instabilidade na amostra. Amostra esta que não se cinge apenas 

à Vila, mas que alarga relações, quer espaciais quer temporais, assim como 

refere Orlando Ribeiro, “os tempos vão revelando as diferenças e as ligações, 

as continuidades e as descontinuidades.”9. 

 

 

 

 

 

                                                            
8 RIBEIRO, Orlando, “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 7ª Edição,1998, 
Pag.129 
9MARTINS, Oliveira Guilherme, “O Portugal de Orlando Ribeiro”, 2008, consultado na página da internet: 
http://geographicae.wordpress.com  

A figura 4, na 

página 19 

desenha e 

sintetiza a 

informação 

retirada do livro. 

A nível do 

processo de 

trabalho 

pretende se 

perceber o rumo 

da investigação: 

aqui associam-se 

lugares, 

percebendo a 

Rótula entre o 

norte e o sul.  

http://geographicae.wordpress.com/
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A figura 4 adquire uma função caracterizadora no trabalho. É 

produto da interpretação do livro de Orlando Ribeiro onde se aponta a 

recolha realizada sobre os quatro pontos da costa portuguesa, quer ao nível 

da sua localização, pois através dela foi possível a construção deste mapa 

conceptual, quer através da recolha relacionada com os modos de vida e 

atividades fundamentais à economia local.  

Sintetiza-se esta construção num mapa que relaciona o lugar com 

os vários pontos da costa do país descritos por Orlando Ribeiro. Aprofunda-

se o conhecimento nestes quatro pontos, conhecimento cruzado que usa a 

Nazaré como rótula de articulação de discurso, mas ao mesmo tempo a dá 

a conhecer como o lugar onde os modos de vida são mais afincados ao mar.  

Sobre o lugar retira-se esta especificidade, cruzando-se desde já 

tempos de transformação, na relação descoberta entre costa-mar. 
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Rótula, s. f. (anatomia) Pequeno osso móvel situado na parte anterior da 

articulação tibiofemoral (joelho) (…). É localizado na frente do joelho, 

articulando o osso da coxa, o fémur e a tíbia.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a Nazaré surge como Rótula de articulação do discurso, como 

momento de viragem na descrição do autor. Conota-se agora ao significado 

anatómico de rótula, para a viragem no entendimento do modo como se vai 

olhar a amostra, ainda pouco definida nos seus limites pois “no território não 

há um contorno preciso, (…) não há um limite rígido, tão fechado que não possa 

partir e abrir para outros espaços adjacentes.”12 A amostra, agora na sua 

função articuladora e integrante, assim como a ação da rótula no corpo 

humano, não é independente mas articula-se com as várias partes: a amostra 

não é uma parte desconectada, mas antes se relaciona e articula. 

                                                            
11Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição revista e atualizada, Porto Editora.  
12CORAJOUD, Michel, “Le Project de Paysage: Letre Aux Étudiants”, in Jean-Luc Brisson (ed.) Le jardinière, 

l’artiste et l’ingénieur (Besançon: Les éditions de l’imprimeur), 2000, pp. 37–51; versão traduzida em 
inglês retirado da página da internet: http://corajoudmichel.nerim.net/10-textes/elements-des-9-
conduites/10neuf-conduites-traduction.htm - “In the landscape, there is not a precise contour (…) there is 
not a hard limit, so closed that it does not crack and open on adjacent spaces.” 

Fig. 8 | Desenho da perna humana, Rótula: 

não mostra apenas o elemento mas o que 
este articula. Músculos da perna esquerda e 
ossos da perna direita. Ao centro a rótula. 
Autor: Michelangelo Buonarroti, 1515-1520. 
Fonte: http://www.wdl.org/ 

http://corajoudmichel.nerim.net/10-textes/elements-des-9-conduites/10neuf-conduites-traduction.htm
http://corajoudmichel.nerim.net/10-textes/elements-des-9-conduites/10neuf-conduites-traduction.htm


23 
 

Num olhar sobre os lugares a ideia de rótula tem também relação com a 

ideia de paisagem. No sentido do lugar na Nazaré, transcende a descrição de 

Orlando Ribeiro: não é meramente rótula no sentido de mudança/comparação 

na explicação da costa Norte e Sul, é agora rótula na 

Junção/Sobreposição/Relação da costa- mar.  

Nazaré enquanto articulação costa-mar procura entender as dinâmicas 

que são geradas pela sua implantação geográfica. Um promontório que a 

protege dos ventos Norte, a Serra da Pescaria que protege dos ventos NE e SE, 

e o oceano Atlântico como regulador do clima, fluxos e atividades, faz com que 

este seja um lugar com condições espaciais e climatéricas propícias à sua 

procura e apropriação junto à praia.  

Os extensos pinhais que se encontram a N e NE, assim como a várzea 

agrícola e os seus extensos campos de cultivo, trazem à amostra uma 

multiplicidade de aproximações distintas no seu entendimento, quer enquanto 

rótula quer enquanto geradora da temática que vai sendo evidenciada: a 

impermanência.   

Estas dinâmicas que estão inerentes à sua condição geográfica e 

ambiental são também um ponto de articulação: de fluxos, de modos de vida, 

de atividades. A impermanência revela as relações oscilantes que caracterizam 

o lugar: o que acontece quando esta relação costa-terra se move? O que 

provoca? É sobre estas dinâmicas que a investigação se foca e se transforma, 

percebendo que a rótula não é um ponto fixo mas um facultador de articulação 

e impermanência (Fig.9).  

 

 

 

 

Na figura 4 

apresentada na 

página 19 ensaia 

em esquema a 

representação, 

no sentido da 

articulação entre 

Norte e Sul, 

apontando os 

quatro sítios 

descritos por 

Orlando Ribeiro. 

No entanto, 

através da figura 

9 da página 25 é 

possível perceber 

que a relação que 

a Nazaré 

estabelece em 

Orlando Ribeiro é 

enquanto rótula 

de descrição, 

passando no 

conceito do 

trabalho a ser 

entendida 

segundo as suas 

articulações: 

costa-mar. 
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A figura 10 apresenta na sua representação a descoberta da relação 

entre costa-terra no trabalho. Em primeiro lugar, reflete a transição do 

conceito do trabalho para a relação afincada entre a costa e o mar. Reflete 

também bases de trabalho para a representação da figura 9 apresentada 

anteriormente.  

Descobre através do desenho e da primeira visita ao lugar que este 

aponta para a acumulação de tempos: a aproximação à temática mostra 

como a relação temporal da transformação do lugar chega ao que o lugar é 

agora. Assim, por um lado aponta-se datas cronológicas de transformação 

percebendo a mutação da costa, por outro revelam-se as dinâmicas no 

oceano remetendo aos modos de vida sempre tão ligados às atividades no 

mar.   
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I.I.i Amostra e aproximações  

 

O tema da impermanência é um conceito transescalar. Através das 

dinâmicas na vinculação dos dois elementos, costa-mar, relacionados na ideia 

de rótula, denota-se o afastar de escala, justificando agora a abrangência da 

amostra. Esta é originada não apenas pela sua geomorfologia mas derivada 

fundamentalmente da procura desta relação na amostra em análise.  

O tema foi encontrado no lugar sendo também o tema que define as 

escalas e aproximações necessárias, descobertas no desenvolvimento do 

próprio trabalho e na sua aproximação, “(…) operando pela incerteza.” 13 Assim, 

é neste confronto “entre” dois movimentos que a impermanência vai surgindo 

(mais visível, mais constante ou mais pontual, mais cíclica). 

Mantendo-se incertas ao longo da análise, as aproximações feitas 

descodificam dinâmicas através desta relação ao longo do trabalho. A figura 11, 

na página 30 expõe o ortofotomapa da amostra selecionada, escala que traz 

significado temporal na sua geomorfologia fundamental para o entendimento 

do lugar. 

Na amostra é focada o antigo campo lagunar atualmente definido pelos 

Campos da Cela, de Valado de Frades e Maiorga. Apresenta expressão pela 

diversidade de aproximações: a norte, o pinhal da Confraria da Nossa Senhora 

da Nazaré e a Mata Nacional de Valdo de Frades, a oeste a Costa da Nazaré, a 

sul a Serra da Pescaria e a Serra do Bárrio. A sua localização geográfica, e a força 

entre a relação costa-mar levam a que a escala da amostra se expanda e se 

distancie, percebendo a multiplicidade morfológica que compõe a amostra, 

que define os modos de vida, a população e como esta se relaciona com o mar 

demostrando, pelas duas dinâmicas, a instabilidade que a amostra sofre. 

                                                            
13SMITHSON, Robert, “Robert Smithson: The Collected Writings – The spiral Jetty”, edição Jack Flam, 

University pf California Press, 1996. Pag.147 – “For me scale operate by uncertainty.” 
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O afastamento de escala provém não apenas de uma relação, agora 

invisível da morfologia da água que cobria toda a várzea agrícola, como da 

abordagem ao seu melhor entendimento, pois, assim como Robert Smithson 

afirma relativamente à Spiral Jetty, “(…) estar na Spiral Jetty é estar fora dela.”14 

A aproximação à amostra, primeiramente remete também ao estar fora 

dela, mas ao mesmo tempo perceber o que é estar dentro, no plano do chão e 

do percorrer, o que remete ao entendimento cruzado do lugar. A abordagem 

sendo incerta na continuidade do trabalho pressupõe este afastamento, mas 

ao mesmo tempo propõe várias e distintas aproximações que vão conferindo a 

experiência próxima e impermanente na amostra.  

Este carácter impermanente é explorado também na forma como essa 

impermanência é uma descoberta ao longo trabalho, tornando-o também, em 

parte processual instável, pois é assumida a impermanência, a apreensão e 

registo desta mutação dentro da própria evolução do trabalho, através do 

registo in situ, mapeamento das várias visitas ao lugar, o que no seu 

cruzamento diferenciam registos e níveis de transescalares de recolha.  

Apresenta-se uma primeira exploração da amostra percebendo-a do 

exterior. É necessário, primeiramente, observa-la de fora, como remete a figura 

12, (identificada na fig. 11 da página 30), perceber a sua morfologia, para depois 

ser possível entrar e desvendar o lugar - impermanente.  

                                                            
14SMITHSON, Robert, “Robert Smithson: The Collected Writings – The spiral Jetty”, edição Jack Flam, 

University pf California Press, 1996. Pag.147 -  “To be in the spiral Jetty is to be out of it” 

 Através das 
Figuras seguintes 

(da Fig.13 à 
Fig.20) é possível 

perceber a 
interligação de 

escalas 
reconhecidas e 
exploradas no 
lugar, escalas 
essas que são 

trabalho de 
exploração e 

aprofundamento 
das descobertas 

com o avançar na 
temática do 

lugar.  

Fig. 12 | Vista da Serra da Pescaria Sobre os Campos da Cela (F1 identificado na Figura 11) 
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Desta forma, descobre-se a potencialidade da relação costa-mar na 

amostra: esta, primordialmente vinculada à Vila, descoberta segundo o 

catalisador de Orlando Ribeiro e através da Ideia de rótula que articula costa-

mar, afasta a escala acolhendo uma amostra mais abrangente e com uma 

multiplicidade de processos vasta.  

Primeiramente apresenta-se o estar fora dela de forma a perceber a sua 

morfologia tão ligada à água na terra para posteriormente, no conchecimento 

cruzado que a investigação pretende formular, se entrar na amostra 

descobrindo o seu corpo impermanente.  

Nas figuras seguintes percebe-se como o processo de trabalho 

descobre e transforma a escala da amostra ao longo da investigação. 

Primeiramente foca-se a Vila da Nazaré, na relação mais direta com o mar: 

a praia. A figura 13 mostra a procura pelas relações limítrofes entre a Praia 

e o mar, apontando alguma instabilidade na definição destes limites (pelas 

dinâmicas que este impõe). Procura também perceber o seu processo de 

formação: como expande este núcleo e como se implanta junto à praia.  

Posteriormente, expande-se a amostra (fig. 14) no que diz respeito 

à “envolvente” da Vila, Vila primeiramente considerada o foco da 

investigação. Na figura 14 os seus limites são ainda pouco intencionais, há 

uma procura, um desenho de entendimento, de aproximação na 

descoberta das escalas na amostra.  

Ainda muito ligada à análise da Vila, a figura 15 e a figura 16 

mostram levantamentos realizados no sitio que dão pistas, quer sobre a 

temática quer sobre a construção do conhecimento do lugar, mas é com a 

descoberta do limite dos Coutos de Alcobaça que a expansão da amostra 

ganha intenção, associado à descoberta da Lagoa da Pederneira (fig.17). 

Sendo esta escala o impulsionador da extensão da amostra – Entre 

Nazaré e a Lagoa da Pederneira – as figuras 18, 19 e 20 descobrem, no lugar, 

o seu registo impermanente. 
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I.II Perceção e duração  

 

O ponto presente é a exposição da reflexão feita sobre a abordagem e a 

aproximação ao sítio: “a escala depende da capacidade de estar consciente das 

realidades da perceção.” 15 

A abordagem sintetiza as três premissas retiradas de Orlando Ribeiro: o 

tempo de observação e representação do lugar (o período temporal da 

investigação), o modo como essa observação se faz (do espaço cartográfico à 

experiência no lugar, “restaurando as coisas no seu dado imediato”16 só 

apreendido com a observação in situ e o trabalho de campo), e a relação da 

rótula que lança a amostra e a relação no lugar.  

À ideia de rótula associam-se, assim, as dinâmicas costa-mar. Das 

dinâmicas e desta relação surge a Impermanência e o modo como a temática 

se perceciona.  

A perceção e a duração passam a ser exploradas enquanto experiência 

prática, por um lado na vivência enquanto veraneante que passa agora a uma 

experiência de perceção do lugar, no tempo e na temática da investigação (na 

figura 21 é possível observar duas fotomontagens, que mostram a visita ao 

lugar enquanto veraneante, no ano de 2004 e 2010). Por outro lado, percebe-

se que esta perceção entre o tempo e a temática é estabelecida como um olhar, 

uma representação e uma interpretação sobre o lugar que questiona 

paradigmas e procura resposta a nível da experimentação múltipla do desenho. 

 

 

                                                            
15SMITHSON, Robert, “Robert Smithson: The Collected Writings – The spiral Jetty”, edição Jack Flam, 

University pf California Press, 1996. Pag.147 “Scale depends one once’s capacity to be conscious of the 
actualities of perception.” 
16FORNAZARI, Sandro Kobo, “O Bergsonismo de Gilles Deleuze”, retirado da página da internet: 

http://www.scielo.com, Pag.33 

http://www.scielo.com/


50 
 

 

Interpretação, porque qualquer olhar específico é um foco, é uma 

seleção. Pegando como base teórico-histórica, Andrews Malcom17 defende que 

o simples olhar sobre a paisagem já vem carregado de subjetividade. Desta 

maneira, qualquer que seja o olhar incidente para um território, será legítimo 

e interpretativo, pois “(…) mesmo quando se está simplesmente a olhar para 

uma porção de território, já se está a modelar e a interpretar, isto porque, antes 

de se tornar um trabalho de arte, uma paisagem cultivada ou em estado natural 

é desde logo artifício (…).”18 

A figura 22 apresenta várias fotomontagens, não apenas enquanto 

experiência de veraneante mas mostrando a perceção sobre o lugar assim 

como os vários tempos nos quais os registos fotográficos foram realizados.   

                                                            
17Autor estudado e sintetizado na seguinte referência: AZEVEDO, Ana Francisca, “A ideia de paisagem”, 

Figueirinhas Editora, Porto, 2008, Pag.18 
18AZEVEDO, Ana Francisca, “A ideia de paisagem”, Figueirinhas Editora, Porto, 2008, Pag.18 

Figura 21 | Fotomontagens das visitas à Nazaré enquanto veraneante. Ano de 2004 e 2010 
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É então, o território que se observa, já uma “complexa construção 

cultural”, onde agora, hoje, são questionados dois aspetos fundamentais “por 

um lado a tendência para associar a visão ao conhecimento e à razão, por outro 

lado a estruturação de uma noção de espaço absoluto e cartesiano.”19 O ato da 

visão é reformulado, repensado. Não é apenas o “ato performativo de propiciar 

o encontro com a natureza através de uma específica forma de ver”20 – o 

enquadramento “fixo” que sempre é formulado sobre o território, porque “isto 

distancia-nos do mundo”, numa experiência fora da paisagem, comtemplando, 

assistindo e não fazendo parte dela.  

Assim, pelo contrário, utiliza-se “a perceção visual como ferramenta – 

interpretativa e criativa” 21 sendo fundamental à apreensão do lugar mas com 

a consciência de ser um olhar interpretativo e singular, aproximando o 

território de forma a “abordar a perceção ao lugar a partir da sua dinâmica 

constante, incerta e inacabada”21. 

É relevante acentuar que a representação vem sempre interelacionada  à 

ideia do projecto, neste caso o tema da impermanência, que através do olhar 

específico de um sítio, tente dar resposta a problemáticas potenciando-as, 

dado que “conhecer significa, primeiramente, compreender o processo no 

tempo dobrado de um lugar”, pois, “conhecer e porpor coexistem”22, na medida 

em que criar conhecimento sobre ele é avançar sobre a forma de o projetar.  

Procura-se, através do desenho, encontrar “(…) um processo de perceção 

de problemáticas.” 23, aliado à composição de elementos de imagem, no 

sentido do registo da multiplicidade de relações que não são fixas, cuja 

complexidade acresce a dificuldade de as representar simultaneamente, “a 

                                                            
19AZEVEDO, Ana Francisca, “A ideia de paisagem”, Figueirinhas Editora, Porto, 2008, Pag.31 
20AZEVEDO, Ana Francisca, “A ideia de paisagem”, Figueirinhas Editora, Porto, 2008, Pag.114 
21LABASTIDA, Marta Juan, “El Paisage Próximo. Fragmentos del Vale do Ave”, Tese de Doutoramento em 

Arquitetura, Cidade e Território, Universidade do Minho, Maio 2013, Pag.37 – “(…) la percepción visual 
como herramienta – interpretativa y creativa” – “Afrontar la percepción del lugar desde su dinámica 
constante, incierta, inacabada” – “nuevas formas de exploración y apropriación (…)” 
22SILVA, Ferreira Cidália, “The Interproject: Knowing and Proposing are One”, Paper III, Pag.223 
23Aula “Tempo, Processo” de Daniel Casas Valle, realizada na aula de Seminário 3A Espaço Público 
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palavra paisage significa paisagem e muito mais, combinando qualidades 

visíveis e invisíveis.” 24 

A partir da exploração múltipla das potencialidades da representação, 

permite transmitir a temática não só com a aproximação ao lugar como 

também na abordagem à investigação, acolhendo-se a impermanência como 

fator de montagem do processo de trabalho, construindo “os próprios 

problemas (…), inventá-los, criando os seus próprios termos.”25 

É neste ponto que se expõe o estado da arte na informação referente ao 

lugar. Sendo esta transdisciplinar encontra-se dispersa e com poucos dados 

desenhados (as cartografias encontradas estão expostas no Capítulo II). Assim, 

propõe-se na investigação a construção da cartografia necessária ao 

entendimento do lugar que serve de base às representações construídas que 

mapeiam e interligam a informação sectorial que se encontra dispersa.  

Repensando desta forma conceitos e atitudes na abordagem ao lugar, 

como Solà-Morales questiona: “O que acontece quando tentarmos pensar do 

outro extremo destes conceitos tradicionais? Existe uma arquitetura 

materialmente líquida, atenta e configuradora sem nenhuma estabilidade, 

mas sim a mudança, a troca, portanto tendo nela a fluidez da mudança que 

oferece toda a realidade.”26.  

Este trabalho abraça assim questões efervescentes, na arquitetura de 

hoje, a temática da impermanência que não se representa apenas por 

elementos aparentes ou diretos, mas sim num interligar de aspetos, muitos 

invisíveis ao nosso olhar direto, mas que caracterizam o lugar, provocando a 

perceção da sua transformação, absorvendo que nada é fixo, tudo é mutável e 

impermanente, até a sua construção aparentemente mais fixa e estável.  

                                                            
24CORNER, James, “Recovering Landscape – Essays in Contemporary Landscape Architecture”, Princeton 
Architectural Press, New York, 1999, pag.59, “the word paysage, means landscape (…) and much more, 
conveying qualities that are both visible and invisible.” 
25FORNAZARI, Sandro Kobo, “O Bergsonismo de Gilles Deleuze”, retirado da página da internet: 

http://www.scielo.com, Pag.33 
26SOLA-MORALES, Ignasi, “Arquitectura Liquida”- Territorios, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pag. 126 

http://www.scielo.com/
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I.III Revelação da impermanência no Lugar terra-água 

 

Perceber o conceito da impermanência é também perceber a 

complexidade do lugar: “Cada parcela, edifício ou estrada partilham um solo 

comum terra e água – mesmo que estes aspetos sejam inconscientemente 

esquecidos e tornados invisíveis pelas tradicionais categorias do planeamento 

(…)”27. Mais que expressar os aspetos que têm vindo a ser levantados, a terra e 

a água transformam a relação costa-terra evidenciada até então: já não se trata 

apenas da articulação entre a costa e o mar, esta relação também ela expande 

e é agora entendida como terra-água. 

  Esta transformação para a relação entre a terra-água, nas dinâmicas 

que se geram neste foco da impermanência, procuram perceber que a 

arquitetura não deve ser só entendida no espaço mas no tempo “hoje mais que 

nunca nos interessam aquelas arquiteturas no meio caminho entre o espaço e 

o tempo, vivendo na tensão das prioridades opostas.”28. 

É no cruzamento e na relação destes dois elementos que a 

impermanência no território surge e se revela. A água que avança sobre a terra 

e a sobrepõe, a terra que por sua vez a filtra e drena; contudo dois elementos 

interligados que se percebem como separados mas que, na impermanência do 

lugar se encontram numa intrínseca relação.  

Relação esta que, primeiramente, transforma a escala de aproximação ao 

lugar, potenciando e justificando a transformação da própria amostra quer na 

relação geomorfológica do território que a conforma, quer na sua história 

ambiental e geológica definindo as movimentações e a sua formação, numa 

                                                            
27SILVA, Ferreira Cidália, “The Interproject: Knowing and Proposing are One”, Paper III, Pag.223 
28SOLA-MORALES, Ignasi, “Arquitectura Liquida” - Territorios, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pag. 127 – “Hoy, 

más que nunca, nos interesan aquellas arquitecturas que están a medio camino entre el espácio y el 

tiempo, vivendo en la tensión de las prioridades opuestas.”  
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geomorfologia muito ligada à água, à antiga lagoa que ainda hoje aponta um 

vestígio atemporal. 

Para melhor perceção destas dinâmicas, estes movimentos são 

apontados graficamente no sentido de dar pistas e para entender como a 

impermanência pode ser apreendida e representada, fazendo com que desta 

forma se avance sobre a amostra, percebendo no lugar e os primeiros vestígios 

da temática.  

O corte conceptual de seguida apresentado (fig. 23) é um corte quebrado 

que pretende mostrar e perceber vários pontos na amostra: a Vila da Nazaré, 

constituída pelo Sitio da Nazaré, a Praia da Nazaré e a Pederneira. Para além de 

dar a conhecer localizações aponta já relações impermanentes, por um lado as 

diferentes aproximações evidenciadas: a praia da Nazaré e a Várzea agrícola, e 

por outro, a instabilidade ou oscilação na morfologia das próprias 

aproximações: o nevoeiro ou os turistas na Vila; o cultivo intensivo ou os 

campos alagados na veiga agrícola.  

Aproxima a visão primeiramente distanciada, tal como apresentado no 

ponto I.I.i Amostra e suas aproximações através da figura 11, mas aproxima-se 

também à escala do chão incitando, numa primeira abordagem, duas relações 

fortes: o mar que causa oscilação na Vila e os campos de cultivo inundados, o 

que suscita tópicos em análise para descodificar a impermanência no lugar, 

dado que toda a amostra já foi coberta por água.  

Esclarecidas as dinâmicas/movimentos que no seu confronto e 

coexistência são causados, formaliza-se o entendimento da temática no lugar 

para a descoberta da sua representação na forte relação entre terra-água. Uma 

vez coberta de água a amostra revela agora o seu confronto: a linha de costa 

propicia à apropriação, transformando-se ciclicamente, e os campos agrícolas 

que oscilam entre o cultivo e a inundação. 
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É portanto na relação “entre” que a impermanência se revela, neste devir 

entre elementos opostos mas significativamente relacionados. Apenas na 

descoberta da representação do seu estado, do seu vocabulário, é possível 

representar o desdobramento deste corpo impermanente. 

A plenitude da sua representação adquire um carácter temporal, no 

sentido em que é desmultiplicada e construída a sua formalização em duas 

partes distintas: por um lado a impermanência linear que responde à evolução 

morfológica e ambiental da amostra onde o elemento água teve/tem tanta 

relevância pois cobria a área em estudo fazendo ele próprio a silhueta da costa, 

por outro lado a impermanência no lugar no tempo vivido e experimentado, no 

que diz respeito às dinâmicas, impermanências que esta relação entre terra-

água, entre o sólido e líquido, causa no lugar, registando-as no tempo da 

investigação.  

Assim, transforma-se a ideia de rótula da relação costa-mar para a relação 

entre água-terra, percebendo no lugar os seus fluxos e movimentos, como 

afirma Solá-Morales, os seus “líquidos”, reformulando a perceção revelando a 

impermanência como olhar específico encontrado na amostra.  
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I.IV A impermanência – Esclarecer a temática 

 

A impermanência, como ponto focal, é o catalisador do olhar específico 

sobre o lugar. É fundamental perceber o conceito pois este dita a interpretação 

que é tida em relação ao lugar e o modo como o processo de trabalho tenta, 

através da experimentação da representação, conseguir registar as 

impermanências e dinâmicas na amostra entre a Nazaré e a (antiga) Lagoa da 

Pederneira.  

Muito ligado ao modo de ver, apreender e viver a realidade, foi 

fundamental a investigação do conceito não apenas no âmbito dos conceitos 

arquitetónicos como também em questões ligadas ao pensamento, à reflexão 

e à utilização de diferentes ferramentas para a exploração prática da temática.  

A impermanência remete à transitoriedade das coisas, como 

consequência da passagem do tempo e de fatores que causam a transformação 

sendo que “tudo aquilo que existe é produto de causas e condições”29. 

Impermanência é um fenómeno claramente ligado à mutabilidade do mundo e 

de todas as coisas, sendo nada permanente ao longo do tempo, pois causas e 

condições atuam alteram-se logo afetam o que lhes envolve. Mas é esta causa-

efeito realmente tão linear?  

Regista-se do Budismo, nas suas ferramentas práticas de vivência 

tornando-se a prática, um modo de vida onde o conceito da impermanência é 

encarado de uma forma muito particular estando intrinsecamente ligada a um 

outro conceito, o da perceção plena da realidade.  

Como afirmado anteriormente é necessário repensar conceitos do “ver” 

para a tentativa de apreensão da impermanência. A aquisição da 

impermanência segundo esta “onisciência”, que está ligada, então, à correta 

perceção da realidade, pretende relacionar a “capacidade de perceber o aqui e 

                                                            
29Aula: “A Solidão Habitada – (re)visões da arquitetura Budista”, em Opc.Modelos de Habitar, 2012. 
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o agora na sua plenitude”30. A impermanência está em tudo, logo tudo adquire 

um caracter transitório, impermanente, como afirma um Buda numa conversa 

onde se tenta apreender o conceito do Budismo: 

“Para sublinhar a efemeridade da vida, o Buda chamou skandas aos 

componentes do eu humano – meadas de fios soltos – e pilha ao corpo, cujas 

partes constituintes não são mais agregadas do que grãos de areia numa duna 

(…) estava convencido de que só nos libertamos da dor de jugo da permanência 

se nos deixarmos entranhar pela aceitação da mudança contínua.”31  

Questionando e trazendo estes temas para o território, porque ao 

mesmo tempo que se questiona a temática também se questiona o modo como 

se conhece a paisagem e o modo como através disso se cria conhecimento, 

assenta-se os conceitos da vivência do mundo, a apreensão de que tudo é 

mutável, a perceção que essa transformação ocorre ainda que não seja visível 

a olha nu, é a essa transformação, esse invisível e visível, nesse entre, que 

acontece a impermanência, no devir constante das coisas, “o que está entre, 

entre os seres humanos, as plantas e os animais, (…) vendo sempre as coisas 

pelo meio, por onde transitam.”32 

Pensando desta forma também Solà-Morales afirma que tudo são 

“permanentes dilatações”33, que contraem e comprimem mas que nessa 

transformação nada volta a ser o mesmo, até aquilo que nos parece 

materialmente mais físico e mais compacto.  

Remetendo novamente ao Budismo, a impermanência, sendo uma das 

três marcas da existência34 onde a transitoriedade e a natureza condicionada, 

                                                            
30Aula: “A Solidão Habitada – (re)visões da arquitetura Budista”, em Opc.Modelos de Habitar, 2012. 
31SMITH, Huston, “A essência das religiões – A sabedoria das grandes tradições Religiosas – Budismo”/ 
Titulo original: “The World’s Religions – Our great wisdom traditions– Budism”, edição publicada com a 
permissão da HarperSanFrancisco, Expresso, 2014, Pag.64 
32LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.23 e 25 
33SOLA-MORALES, Ignasi, “Arquitectura Liquida” - Territorios, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pag. 126  
34Segundo o budismo são três as marcas da Existência: a impermanência, a não substancialidade (o não-

eu) e o sofrimento. 
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é alterada através de todos os fenómenos que a afetam: “Tudo o que existe é 

impermanente devido à sua natureza composta, o que significa que tudo 

depende de causas para existir. Tudo está sujeito a aparecer e a desaparecer.”35  

Neste trabalho é explorada a impermanência no devir das coisas, há um 

movimento natural através do qual as coisas se transformam, tudo acaba por 

devir. Este líquido é instável, impermanente, atua e movimenta-se sobre esta 

“base” transformando-a, ”porque o importante é que passa, o que atravessa, o 

que troca. A lógica da vida não é uma lógica do ser se não a do devir”36. 

A investigação propõe explorar também a interligação de conceitos, 

repensando-os, desde a perceção à duração e de que forma estas temáticas 

envolvem a impermanência no seu conteúdo prático de aproximação ao lugar 

e, por conseguinte, na capacidade de produção de conhecimento original.  

Através do esquema apresentado torna-se clara esta relação bem como 

a interligação de pontos que acabam por constituir o corpo da Investigação 

sobre o lugar.  

                                                            
35SMITH, Huston, “A essência das religiões – A sabedoria das grandes tradições Religiosas – Budismo”/ 

Titulo original: “The World’s Religions – Our great wisdom traditions– Budism”, edição publicada com a 
permissão da HarperSanFrancisco, Expresso, 2014, Pag.65 
36LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.24 

Figura 24 | Esquema de relação de conceitos 
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Como forma de perceber a impermanência, olha-se agora para o lugar 

reformulando estes conceitos com o olhar específico que se aproxima 

encarando o devir das coisas, a sua impermanência até na sua componente 

física.  

É sobre este apreensão da realidade que deve ser tida em conta a 

perceção da impermanência, como afirma Fraser, quando “(…) a plenitude do 

mundo aparece-nos como uma representação adequada somente se 

expressões formais forem encontradas encarnando o permanente e acolhendo 

a natureza mutável da realidade.”37 

“Impermanência pode ser entendida como a coexistência entre os dois 

termos permanência e impermanência, em termos simples permanência na 

mudança”38, o termo da impermanência conota em si, então, um paradoxo: 

existe esta permanência mas que contém na passagem do tempo, 

independentemente da sua duração, o prefixo que o nega “im” – assumindo a 

constante oscilação e instabilidade até na própria definição do conceito.  

A esta transformação, como explicitado anteriormente é possível a 

justificação da sua impermanência através da dependência de fatores que a 

condicionam e relacionam: “Nada permanece da mesma forma, permanência 

só existe na impermanência.”39 

 Como referência ao entendimento da impermanência é ainda 

relacionado, o Wabi Sabi, que, como o autor Andrew Juniper afirma é a “arte 

japonesa da Impermanência (…), uma arte em transição”40. Vem colmatar com 

o carácter transitório e mutável das coisas, assentando-se no princípio que 

relaciona e reconhece três realidades distintas, que são fundamentais para a 

                                                            
37FRASER, J.D.,”The Study of Time. In FRASER, J.T. – The Voices of Time”, p.586 - “The fullness of the world 

appears to us as properly represented only if formal expressions can be found embodying the permanent 
and accommodating the changing nature of reality.” 
38SILVA, Cidália, “Time operation”, Paper I, Pag.269 – “Impermanence is understood here as the 
coexistence of both permanence and non-permanence, which in simple terms means “permanence in 
change.” 
39SILVA, Cidália, “Time operation”, Paper I, Pag.269 – “(…) permanence exists in impermanence.” 
40JUNIPER, Andrew, “Wabi Sabi”, Tuttle Publishing, Tokyo, 2003, Pag.59 
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compreensão da impermanência: “nada é perdeito” (imperfeição), “nada está 

acabado” (imcomplutude), “nada dura”41 (transitoriedade). 

Assente numa filosofia trasnsescalar o Wabi Sabi remete a passagem do 

tempo sobre todas as coisas, desde o olhar à paisagem até o olhar ao mais 

simples objeto do quotidiano. Definido pela impermanência, o modo de vida 

do Wabi Sabi é “é uma expressão da beleza que se encontra na breve transição 

entre o ir e vir da vida.”42 

 Neste devir de todas as coisas, na compreensão da impermanência 

segundo a imperfeição, a imcomplutude, e a transitoriedade que se refletem 

através da passagem do tempo, experimenta-se a representação destes 

conceitos no ponto seguinte, experimentando uma primeira a abordagem à 

representação da impermanência, respigando autores que trabalham as 

temáticas e descodificando o tema através de registos fotográficos no lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
41POWELL, Richard R., “Wabi Sabi Simple”, Pag.19 
42JUNIPER, Andrew, “Wabi Sabi”, Tuttle Publishing, Tokyo, 2003, Pag.1 – “It is an expression of the beauty 

that lies in the brief transition between the coming and going of life.” 
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I.IV.i Como se representa a impermanência? 

 

Através da recolha de alguns catalisadores que experimentam a 

passagem do tempo na sua representação, e associado a isso, selecionados já 

com o foco das palavras-chave segundo o Wabi Sabi, é possível retirar algumas 

conclusões, usando-as como mote de experiência para o início da 

representação do próprio lugar, potenciando a representação e descobrindo 

novos dados sobre ele.  

Para primeira abordagem na apreensão do conceito, o pintor Michael 

Chase aborda a temática da impermanência na sua obra “Textures of Decay”, 

na captação da passagem do tempo através de registos que captam num 

determinado momento a impermanência na beleza das coisas imperfeitas.  

Aqui cada imagem capta um tempo específico, um momento, que no 

instante seguinte já não é o mesmo, percebendo-se a passagem do tempo 

através da imperfeição das imagens, dos materiais e das formas. 

Com uma técnica de representação distinta, o autor Michael Wesely no 

trabalho “Open Shutter Project”, trabalho fotográfico de longa duração, 

apresenta um ensaio sobre a passagem do tempo na construção do Museu de 

Arte Moderna de Nova Iorque onde regista a transformação deste ao longo de 

três anos. Como resultado é apresentado com a sobreposição de frames 

fotográficos, em transparência e todas fotografadas do mesmo ponto de vista.  

Esta sobreposição em transparência faz perceber as transformações que 

este lugar sofreu ao longo daqueles três anos. Cada estrato tem um diferente 

nível de transparência para tornar visível a transformação do projeto de 

construção no tempo, bem como este se adapta e ao mesmo tempo transforma 

o espaço onde se implanta.  

Alude a uma incompletude temporal: o projeto vai-se alterando, se 

construindo, e transformando não só a sua forma “fixa” como com o cruzar com 
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qual se relaciona. Os estratos temporais registam e compõem as sucessivas 

fases incompletas da obra.    

 Por último remete-se ao autor Harold Fisk, com o trabalho “Radical 

Cartography”, em 1946 que apresenta uma representação de sobreposição 

através de estudos de vários períodos temporais do vale aluvial do rio 

Mississipi. Estes desenhos são apresentados em sobreposição, sem 

transparência mas onde é percetível a mudança do curso do rio e a sua 

profundidade através do registo de cores que apresenta.  

Também pela forma própria do rio, os desenhos finais apresentados 

denotam dinamismo e fluidez temporal, no sentido da transformação do leito 

do rio ao longo do tempo, mostrando-os e mostrando a sua transitoriedade 

entre as diferentes fases, percebendo-se a sua mudança.  

Esta sobreposição de camadas adiciona ao desenho uma espessura 

temporal, onde os tempos coexistem percebendo-se as alterações registadas. 

As imagens seguintes expostas na figura 25 exemplificam os autores 

explorados43, sendo posteriormente experienciadas técnicas de representação, 

a partir da fotografia do lugar em análise, relacionando e aplicando as três 

palavras-chave: imperfeição, incompletude e transitoriedade.  

                                                            
43As imagens que constituem o mapa seguinte foram retiradas das seguintes páginas da internet: 

- Autor Michael Chase: http://blog.patternbank.com/michael-chase-beautiful-decay/ 
- Autor Michael wesely: http://www.wesely.org/wesely/gruppe.php?var=vita# 
- Auto Harold Fisk: http://www.radicalcartography.net/index.html?fisk  

http://blog.patternbank.com/michael-chase-beautiful-decay/
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A primeira experiência de representação capta momentos que pela sua 

imperfeição demostram a passagem do tempo, remetendo à impermanência 

nas coisas imperfeitas (fig. 26 e 27), a sobreposição de tempos, numa imagem 

retirada do mesmo ponto de vista remete à obra de Michael Wesley na 

sobreposição de frames, transmitindo a ideia de incompletude (fig. 28, 29 e 

30), a experiência na sobreposição dos tempos e escalas tenta mostrar a 

transitoriedade no lugar, mostrando vários registos e tempos sobrepostos (fig. 

31 e 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.26 | Imperfeição: captação de um momento (imagem na 
praia: vestígios de elementos de pesca trazidos pelo mar) 

Fig.27 | Imperfeição: captação de um momento (imagem na 
várzea agrícola que mostra o solo depois de um dia de chuva) 
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Fig. 28 | Incompletude: sobreposição dos anos: 1900, 1950, 1975 tiradas do mesmo ponto de vista. 

Fig. 29 | Incompletude: Sobreposição de tempos cíclicos - Inverno, Primavera e Verão 

Fig.30 | Incompletude: Sobreposição, Elemento metálico efémero na sua utilização: aproximação de 
escala na amostra. 
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Fig. 31| Transitoriedade: Sobreposição de tempos, ciclos e escalas da transformação na Praia da Nazaré. 

Fig. 32| Transitoriedade: Sobreposição de tempos, ciclos e escalas: a várzea agrícola: Campos da Cela 
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Experienciado através de fotografias recolhidas no lugar chega-se a uma 

representação síntese, que de forma mais completa afirma a impermanência.  

Numa síntese dos três conceitos, é no carácter transitório que mais se 

revela a impermanência, na sobreposição de estratos adquirindo sobre o 

lugar uma espessura temporal. A esta espessura é ainda afirmada a 

transversalidade de escalas e técnicas: da escala afastada à escala do chão que 

confere uma aproximação mais transversal, do desenho à utilização da 

fotografia para complemento de informação, técnicas que permitem traduzir a 

especificidade do lugar de forma mais transversal e relacionada.  

Desta forma, recorre-se a uma representação através da espessura 

temporal utilizando a sobreposição como uma das técnicas principais de 

registo e exposição de tempos e escalas na perceção da impermanência, 

sendo estes elementos que se vão utilizar ao longo do trabalho, enquanto 

experiência de registo do lugar. 
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Capítulo II. Da Impermanência Linear à Relacional 

 

 “Os tempos cronológicos convertem-se em fluxos, em experiências de 

duração.”44  

Com a apreensão da temática, da sua relação no sítio e com as suas 

escalas de aproximação é possível lançar uma primeira abordagem: a 

impermanência linear – que diz respeito à transformação morfológica e 

ambiental da amostra sempre na sua relação-foco entre terra-água.  

Como primeiro ponto na impermanência, a sua instabilidade resulta de 

um processo temporal de sobreposições de estratos temporais possíveis de ser 

revisitados através dos seus vestígios. Para perceber o modo como estas 

camadas, constituintes da base “permanente” do lugar se formaram, refaz-se, 

em primeiro lugar, linearmente o mapeamento dos fatores e tempos de 

importância na composição diacrónica do lugar, percebendo assim de que 

forma está presente a impermanência. 

A impermanência linear adquire a sua importância aquando da exposição 

da formação da área em análise. O seu caráter geomorfológico incita uma 

relação líquida primordialmente presente, onde através do registo dos estratos 

temporais, submetidos a complexos processos de transformação que não só 

alteram profundamente a amostra ao longo do tempo mas simultaneamente 

vão revelando o seu presente impermanente no “imaterial”, naquilo que é 

fluído, líquido.  

É nesta interligação temporal, entre um tempo cronológico de 

transformação do lugar e o lugar hoje, que a impermanência se forma. O 

presente capítulo pretende dar forma à interligação de informação, que se 

encontra dispersa produzindo, por um lado, o entendimento da estrutura 

cronológica existente na amostra, entendendo as respetivas dinâmicas e 

                                                            
44SOLA-MORALES, Ignasi, “Arquitectura Liquida” - Territorios, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pag. 126 
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movimentos processuais inerentes à sua transformação, para posteriormente, 

no capítulo seguinte, perceber as dinâmicas da amostra hoje, focando, 

questionando e experimentando de que forma a relação entre estes dois 

elementos, terra e água, é fundamentada e de que forma estes se sobrepõem, 

se confrontam e se dilatam criando uma impermanência coexistente. 

Desta forma, a organização do capítulo segue o esquema apresentado na 

figura 33, de modo a que se torne clara a interligação das partes e a abordagem 

à diversidade de informação reunida e relacionada para perceber as camadas 

temporais do lugar. 

 Fig. 33 | Esquema de organização do Capítulo II 
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Assim, como abordagem ao longo da investigação, este capítulo aborda 

três fases: a primeira onde é apresentada a informação recolhida sobre a 

temática, a segunda, a fase de experimentação da representação através do 

desdobramento e da sobreposição, e a terceira onde se pretende chegar a uma 

relação nova no desenho da impermanência, desmultiplicado em 

conhecimento novo sobre o lugar. Em síntese: Mapeamento – Experiências de 

Representação: Sobreposição – Produção síntese: experiência Rizomática.  

Assim, numa primeira fase, é formalmente apontada a recolha obtida 

através de um gráfico cronológico, onde são apontadas e mapeadas relações 

desde a formação geológica até ao que o lugar é, estabelecendo relações e 

levantando novas questões.   

Na segunda parte, são selecionadas do mapeamento relacional anterior, 

os estratos temporais de maior transformação do lugar, quer a nível da lagoa, 

quer a nível da formação da própria Praia da Nazaré. Desta seleção, há um 

desdobramento das respetivas camadas temporais, com a experimentação da 

sua sobreposição que relaciona a coexistência de tempos na amostra, tempos 

causados por fatores que provocaram a sua transformação.  

Na terceira e última parte, relacionam-se as causas relacionais que 

estiveram presentes na transformação do lugar, através do corte temporal e da 

aproximação de escala, sintetizando-se a impermanência relacional e lançando 

novas problemáticas a serem desenvolvidas no capítulo seguinte.   

 

 

 

 

 



74 
 

II.I Mapeamento  

 

Parte integrante da geografia costeira de Portugal, a presente 

aproximação pretende perceber o processo de ocupação da Orla Costeira da 

área da Nazaré numa abordagem transescalar e transdisciplinar.  

São três os marcos de maior relevância na transformação abrupta da 

área em questão: a formação do lugar intrinsecamente ligado à agora extinta, 

Lagoa45 da Pederneira, respetivo recuo e sucessivos assoreamentos que 

levaram a consequentes movimentações da população; os limites 

administrativos e socioeconómicos impostos pelos monges do Mosteiro de 

Alcobaça que tiveram visível repercussão na aceleração do recuo da lagoa, 

através de processos antrópicos impostos no lugar; e a consequente migração 

e movimentação das populações sujeitas a processos ambientais e sociais. 

Estes três pontos são caracterizadores da recolha bibliográfica, dado 

que a informação aparece diferenciada, havendo contudo trabalhos 

académicos que a reúnem teoricamente como o caso da Tese de Licenciatura 

em Geografia de Maria Leonor Cardoso Leão Correia, nos anos 60 “Nazaré a 

Pesca e o homem” e a publicação de 1995, de autores vários, “I Jornada da 

Cultura Marítima”.  

Desta forma, não havendo cartografia disponível, com grau de detalhe 

para a análise específica do lugar, é proposta a representação cartográfica quer 

                                                            
45Ao longo da recolha de dados são vários os termos aplicados para a designação da, ainda hoje chamada 

“Lagoa da Pederneira”. Contudo o termo técnico para a descrição é laguna, dado que este era um braço 
de mar e não uma porção de água doce. Na pesquisa bibliográfica surge ainda a palavra golfo. Para o claro 
entendimento ao longo do texto, são apresentadas os significados destes três termos, Lagoa, Laguna e 
Golfo, através das definições no Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição revista e atualizada, Porto 
Editora, sendo o utilizado, pelo reconhecimento comum da área a palavra Lagoa.  
Lagoa s.f. lago pequeno, pântano, paúl (fo lat. Lacuna -, “charco”) 
Laguna s.f (geografia) Bacia litoral de águas quietas, separada do mar apenas por uma restinga de areia e 
com o qual mantém comunicação intermitente.  
Golfo s.m (Geografia) grande reentrância de costa de um continente ou ilha grande, geralmente 
semicircular de abertura larga. 
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no mapa cronológico relacional, quer a nível de planta, onde se percebem os 

processos vinculados à impermanência no lugar ao longo do tempo. 

Dada a informação separada propõe-se um gráfico que através de três 

temas, Coutos de Alcobaça, Lagoa da Pederneira, e movimentação das 

populações, dispõem e interligam a informação recolhida sobre o lugar. A nível 

da sua exposição escrita, exposta de seguida, é organizada apenas segundo dois 

deles: a lagoa da Pederneira e os Coutos de Alcobaça, dado que o terceiro, a 

movimentação das populações, está interligada aos dois anteriores.  

Relativamente aos Coutos de Alcobaça, para além de uma primeira 

abordagem, mais esquemática na cronologia apresentada no final do 

subcapítulo, a extensão do seu limite administrativo, a informação recolhida 

tem como critério a relação destes com a área em estudo. Assim como, 

relativamente ao assoreamento e recuo da lagoa da Pederneira é focado a 

relação destes acontecimentos com a vila da Pederneira (importante 

população na origem da Nazaré), o que leva também a que a Pederneira seja 

referida com mais ênfase, contudo sempre interligando as várias populações 

que na sua difusão criam dinâmicas na própria amostra.  

A tentativa de exposição passa, pela perceção clara e sintetizada dos 

factos para que desta forma, não só se entenda a coexistência dos tempos mas 

também a intensidade da impermanência. Algo que está em constante fluxo 

pelas suas características geográficas, ambientais e populacionais, mas que 

apresenta um suporte geológico, físico que também ele se altera, dilatando-se 

mas simultaneamente regredindo, nunca da mesma forma mas sim com 

alterações muitas vezes invisíveis, que também aqui devem ser apreendidas e 

tornadas visíveis.  

Desta forma, a exposição tenta sempre interligar estes aspetos porque 

é na sua relação que acontecem os processo de transformação, que na sua 

extensão de relação temporal e foco ENTRE terra-água mostram a 

impermanência. 
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II.I.i A Lagoa da Pederneira 

 

A importância da área de influência que a lagoa estabeleceu na amostra 

e as marcas que deixou é mais um vestígio visível de impermanência, que, ainda 

com vários estratos temporais sobrepostos, não é apagado mas antes 

encontrado como sinal da sua anterior conformação lagunar, sendo agora o seu 

recorte enfatizado pelo desenho das texturas dos campos agrícolas.  

A sua importância recai também na relação transescalar da amostra, na 

perceção de um território que através da lagoa se relacionava. Desta forma, foi 

necessário perceber conformação desde a sua formação, acerca de 70 a 20 M.a, 

no qual também se formaram a lagoa de Alfeizerão e Óbidos, primeiramente 

unidas, fazendo com que a recorte da costa as desenhasse (fig.34)46, 

posteriormente separadas, acera de 5 a 7 M.a, sendo identificadas como três 

lagoas diferentes (fig.35)47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.130 
47MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.130 

Fig.34 | Reconstituição das Lagoas no período 
neolítico, segundo o autor Manuel de Bivar Weinholtz. 

Fig.35 | Reconstituição das áreas lagunares no 
século XVI, pelo mesmo autor. 
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Também o autor José Soares, no livro “Os mitos da Lagoa da 

Pederneira”, afirma na descrição destas imagens recolhidas, sobre a verdadeira 

definição dos limites das lagoas: “mar interior com as três entradas marítimas 

hoje definidas como da Pederneira, de S. Martinho do Porto/Alfeizerão e 

Óbidos, provavelmente de uma época anterior ao período neolítico.”48 

                                                            
48SOARES, José, “Os mitos da Lagoa da Pederneira”, Edição Camara municipal da Nazaré, Nazaré, 

Dezembro 2002, Pag.15 

Fig. 36 | Planta do conjunto das lagoas, por Joaquim Pereira da Silva, 1982 
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Percebido o conjunto formado pelas três áreas lagunares, a lagoa da 

Pederneira, geomorfologicamente aponta e foca a amostra: “A lagoa da 

Pedreneira era um extenso lençol de águas quietas, abrigadas, muito piscosas 

representando para o mosteiro de Alcobaça uma fonte de riqueza deveras 

importante.”49 

A figura 3750 apresenta mais um registo da amostra em estudo, que 

expõe a conformação da antiga lagoa, mapeando os cursos de água bem como 

a localização das populações. Percebe-se, desta forma, que o estrato geológico 

estabelece forte relação com a morfologia, sendo enfatizado a sua importância 

na amostra. Aparece também representado a traço-ponto a influência dos 

Monges de Alcobaça através de obras de drenagem (mais à frente 

referenciadas). 

                                                            
49MONTEIRO, João Filipe Oliva “Pederneira, Sítio e Praia, das origens à Vila da Nazaré, I Jornadas sobre a 

cultura marítima”, Nazaré, 1995, Separata; por Irina Gonçalves, 1989, pag.271 
50BARBOSA, Pedro Gomes; MOREIRA, Maria da Luz, “Seiva Sagrada – a agricultura na região de Alcobaça. 

Notas históricas”, Printmor impressores, lda,2006, Pag.24 

Fig.37 | Conformação da amostra: limites da lagoa e cursos de água, segundo J.M. de Mascarenhas  
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Assim, o estrato geológico, remetendo a transversalidade de disciplinas 

exploradas, completa o entendimento da amostra. O esquema seguinte (fig. 

38) estuda os períodos na escala geológica enfatizando os mais relevantes na 

caracterização do lugar.  

Fig. 38 | Escala Geológica. Períodos na formação do lugar. 
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Para além dos períodos identificados nesta escala, a figura 39 (pag.81), 

representa os substratos geológicos e o seu período, apontando também os 

dois acidentes geológicos que afetam a área entre a Nazaré e a Lagoa da 

Pederneira: o Vale tifónico das Caldas da Rainha “(…) que atravessa toda a 

várzea agrícola (…)”51 e o Vale submarino, que se refere à topográfica marinha, 

referido mais à frente no Capítulo III. 

 O vale tifónico das Caldas da Rainha revela importância no lugar, pois, 

atravessando toda a várzea, esclarece as condições de navegabilidade neste 

braço de mar, isto porque “(…) sondagens geológicas efetuadas nos terrenos 

baixos do Alcoa, Alfeizerão e Óbidos, indicam à profundidade de 20 a 40 metros, 

a existência de lodos, areias e detritos de origem marítima… Admite-se que toda 

aquela baixa foi um mar interior antes da deposição das camadas (…).”52 

Assim entendido, este vale teria uma profundidade de 20 a 40 metros, 

que com a sedimentação e deposição grosseira dos cursos de água afluentes, 

foram preenchendo este fundo marinho. Este processo de acumulação e 

sedimentação, segundo Carlos Fidalgo, passou por três fases distintas: a subida 

rápida do nível do mar (acerca de 7000 anos), a estabilização do nível do mar 

(aproximadamente à 5000 anos), e o mais recente foi a “(…) aceleração da 

erosão nas zonas que para ela drena, causadas pelas atividades antrópicas pós-

conquista – sobretudo a agricultura e o abate das florestas.”53 

Conhecer e interpretar esta sequência sedimentar acumulada sobre o 

substrato geológico, é de extrema relevância uma vez que são estes fatores e 

também o fechamento da duna/praia, hoje a Praia da Nazaré, que provocaram 

o desaparecimento da lagoa.  

                                                            
51FIDALGO, Carlos, “O Povoamento na área da Lagoa da Pederneira: da ocupação Romana até ao século 

XII”, Edição Biblioteca da Nazaré, 2013, Pag.25 
52MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.134 
53FIDALGO, Carlos, “O Povoamento na área da Lagoa da Pederneira: da ocupação Romana até ao século 

XII”, Edição Biblioteca da Nazaré, 2013, Pag.27 
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Evidenciados os conjuntos das Lagoas, a aproximação à Lagoa da 

Pederneira e o seu registo geológico, a água revela-se como elemento 

predominante na riqueza e modos de vida das populações, mas definido 

também do ponto de vista da morfologia que define o campo lagunar, 

juntamente com o Vale Tifónico e a sua profundidade: a topografia, desenhada 

na figura 40. 

As formações rochosas que a circundam e a pressão topográfica que 

estas exercem sobre a atual várzea, antiga laguna, definem e enfatizam ainda 

mais estes terrenos. Percebe-se através desta topografia acentuada a entrada 

da água através do estrangulamento na chamada Ponte das Barcas, 

conformado pela Serra da Pescaria a sul, e pela Serra da Pederneira a norte. 

Foi necessária a produção de cartografia nova para a apreensão, quer 

desta pressão topográfica quer das linhas que definem o parcelamento dos 

atuais campos agrícolas, evidenciado em desenho na figura 41.  

Estes elementos cartográficos54 fazem parte do processo de trabalho da 

construção das cartografias, fundamentais à composição e apreensão do lugar, 

dado serem não apenas caracterizadores da temática como também elementos 

de investigação original criados pelo presente trabalho.  

A sua análise e representação demostram, caracterizando o lugar, a sua 

morfologia ligada à antiga lagoa, sendo hoje visível o seu vestígio através do 

parcelamento e da topografia que o limitam e lhe conferem um caráter fértil.  

 

                                                            
54Para a concretização destas bases cartográficas foram utilizadas as Cartas militares de 1998 fornecidas 

pelo Departamento de Geografia da Universidade do Minho, posteriormente corrigidas pelo ficheiro 
AutoCad fornecido pela Câmara Municipal da Nazaré. Para o parcelamento agrícola foi utilizado o 
ortofotomapa apresentado no Capitulo I.  
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Caracterizada a sua topografia e o seu parcelamento, também o nível 

da água é outro fator a ter em conta para a definição deste espaço lagunar, na 

sua intrínseca relação com a envolvente topográfica. Segundo Carlo Fidalgo 

“(…) são vários os relatos sobre os limites geográficos da referida lagoa, não 

derivando muito uns dos outros, apenas se distinguindo pelos períodos 

temporais, enquanto zona de expansão máxima.”55 

Desta forma, o mesmo autor, cruzando informação de referências 

variadas cita Virgínia Henriques que descreve o limite da lagoa da seguinte 

forma: “Designamos por “várzea da nazaré” a superfície baixa e plana, de 

desenho muito recortado, que margina a costa da Nazaré a S. Gião e, a 

montante da Ponte das Barcas, continua até às imediações de Famalicão, passa 

pelo estreito de Valdo dos Frades e termina a oriente junto às povoações de 

Fervença e Casalinho.”56  

Assim justificada, e em contraposição com a altura proposta pelo autor 

Joaquim Vieira Natividade parece ser demasiada, dado que algumas das 

populações, que o próprio cita, estariam inundadas. A mesma autora justifica 

então que segundo Natividade “A área coberta pelo mar é muito exagerada e 

corresponde de grosso modo ao traçado da curva de nível 25m.”. Isso não seria 

possível dado que “(…) Alguns dos locais que Natividade indica possuem hoje, 

uma altimetria acima dos 10m de altura em relação ao nível médio do mar.”57 

À descrição geográfica proposta por Virgínia Henriques e percebendo 

que os locais indicados estão atualmente acima 10m em relação ao nível do 

mar, é representada esta descoberta na figura 42 e considerada para a 

perceção da área em estudo, então a cota de 10m como a extensão máxima 

da água na terra, para o entendimento das dinâmicas no recuo da lagoa.  

                                                            
55FIDALGO, Carlos, “O Povoamento na área da Lagoa da Pederneira: da ocupação Romana até ao século 

XII”, Edição Biblioteca da Nazaré, 2013, Pag.21 
56FIDALGO, Carlos, “O Povoamento na área da Lagoa da Pederneira: da ocupação Romana até ao século 

XII”, Edição Biblioteca da Nazaré, 2013, Pag.23 
57FIDALGO, Carlos, “O Povoamento na área da Lagoa da Pederneira: da ocupação Romana até ao século 

XII”, Edição Biblioteca da Nazaré, 2013, Pag.25 
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II.I.ii Coutos de Alcobaça 

 

O ambiente lagunar condicionou a utilização funcional do espaço 

envolvente o que lança a segunda questão, intrinsecamente ligada ao lugar: a 

atividade antrópica ativada pela fundação do Mosteiro de Alcobaça. 

Explorada a caracterização ambiental e geomorfológica que define a 

amostra, a implantação do Mosteiro de Alcobaça em 1153, implementa 

aceleração a este processo ambiental.   

Recorrendo sucintamente a uma breve resenha histórica, é o rei D. 

Afonso Henriques quem doa este território, entre Óbidos e Leiria, à ordem 

cisterciense para aí ser fundado o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Em 

1337 devido à expansão desmesurada pelos monges, Afonso IV retira a este 

limite administrativo algumas vilas, entre elas a Pederneira, voltando estas à 

posse monástica em 1358. 

Pelos seus limites administrativos bastante definidos (fig.4358) tornam-

se reguladores de atividades e modos de vida ligados à atividade agrícola, o que 

provocou uma forte alteração do uso do solo: “(…) as atividades humanas 

decorrentes de contextos socioeconómicos gerais e locais, com destaque para 

as características do povoamento e organização socioeconómica estabelecida 

pela presença da comunidade Monástica de Alcobaça, e condicionadas por 

algumas oscilações climáticas e históricas, contribuíram de forma 

determinante para a aceleração das taxas de sedimentação e para o 

assoreamento da Lagoa e dos sectores mais baixos da costa,”59  

 

                                                            
58Os desenhos dos limites dos Coutos de Alcobaça apresentados foram retirados, separadamente da 

seguinte referência: MARQUES, Maria Alegria, “Estudos sobre a ordem de Cister em Portugal”, Edições 
Colibri, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
59CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e 

Património – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013, Pag.442 
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Este assoreamento da lagoa levou, por parte dos monges, a 

consequentes obras hidráulicas para escoar os terrenos pantanosos, para 

produção agrícola, consecutivamente provocando o aumento da população e 

exploração do solo: “(…) os problemas inerentes à dinâmica deste ambiente 

pantanoso e insalubre estão patentes na necessidade de intervenção sentida 

pela comunidade de Alcobaça desde a sua instalação.”60 

 As suas obras de hidráulica trazem inovação e prática não apenas para 

a drenagem destes terrenos em específico como as suas técnicas acabam por 

ser aplicadas noutras bacias hidrográficas, sendo que em “(…) 1291 é criada a 

1ª escola de engenharia hidráulica agrícola sediada no mosteiro de Alcobaça, a 

pedido de D. Dinis para proceder a obras de enxugo e drenagem na paul do 

Valado e até fora dos Coutos no paul de Ulmar (bacia hidrográfica do rio Lis) e 

posteriormente no da Ota (Baia Hidrográfica do rio Tejo)”57. Esta técnica era 

feita através do “enxugo de pântanos, construção de portas de marés, da 

retificação e canalização das linhas de água, e da drenagem e dessalinização 

de terrenos para a agricultura.”61 

Estas sucessivas obras hidráulicas aceleram então o processo de 

colmatação da laguna o que fez com que as populações que dependiam desta 

se movimentassem à procura de condições propícias à atividade da pesca:  

“O processo evolutivo destes sistemas foi acompanhado de uma 

permanente reorganização do espaço de que resultou a deslocação geográfica 

de pessoas e funções. São disto exemplos as sucessivas relocalizações dos 

povoados e vilas assim como os ancoradouros e portos, salientando-se os 

antigos portos de Paredes, Pederneira, Alfeizerão e Atouguia da Baleia.” 62 

                                                            
60CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e 

Património” – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013, Pag.442 
61CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e 

Património” – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013, Pag.438 
62CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e 

Património” – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013, Pag.425 
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Aqui foca-se a Vila da Pederneira, importante no contexto económico e 

geográfico dos Coutos de Alcobaça, mas que entra em decadência com o recuo 

e desaparecimento da lagoa. 

Topónimo atribuído no final do século XII, crê-se que a implantação da 

Pederneira seja anterior à fundação do Mosteiro de Alcobaça: “Pederneira (…) 

aglomerado populacional provavelmente anterior à fundação do mosteiro de 

Alcobaça.”63 

Relativamente à localização “(…) do Porto da Pederneira, Vieira 

Natividade: “Situar-se-ia nas vizinhanças da Barca, junto da torre e dos antigos 

estaleiros e casas onde alfandegavam as fazendas.”64, o que remete a uma 

primeira localização não só do porto como também da comunidade. 

Dada a sua implantação geográfica, referências indicam que terá sido 

habitada na época medieval por pescadores e mareantes, tendo-se admitido 

que os seus primeiros povoadores foram o povo de Paredes: “Parece que os 

primeiros habitantes da Pederneira foram os habitantes de Paredes, que ficava 

duas léguas a norte e que foi abandonada visto estar a ser arrasada pelas areias 

do mar”65 (na figura 46 apresentada na página 95 são esquematicamente 

apresentadas as movimentações das populações que deram origem à Nazaré e 

à Pederneira). 

Bem localizada, possuí bons estaleiros, maioritariamente utilizados até ao 

século XV, para a construção de embarcações para a pesca na laguna: “Em 1478 

a importância da Pederneira acentuava-se dia-a-dia, não só como centro de 

pesca mas também como estaleiro. (…) A época mais fecunda e laboriosa dos 

estaleiros da Pederneira foi nos últimos anos do século XV e no primeiro quartel 

                                                            
63MONTEIRO, João Filipe Oliva “Pederneira, Sítio e Praia, das origens à Vila da Nazaré, I Jornadas sobre a 

cultura marítima”, Nazaré, 1995, Separata; por Irina Gonçalves, 1989, pag.4 
64MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.133 
65CORREIA, Maria Leonor Leão, Tese de Licenciatura em geografia “Nazaré, a pesca e o Homem”, 1965, 

Pag.23, consultada em 20 de Junho na Biblioteca da Nazaré. 
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do século XVI depois da descoberta do caminho marítimo para a India. Lá se 

construíam naus e caravelas (…)”66  

A Pederneira acaba por ter um papel muito importante porque, com a 

sua localização e a subsistência da laguna, era um porto muito importante para 

a evacuação de produtos produzidos nos terrenos agrícolas de administração 

monástica pois quer este porto que “(…) os portos de Paredes, Pederneira e 

Alfeizerão drenavam os produtos da vasta região, por eles saindo para a 

cabotagem entre outros, trigo, vinho, madeira e fruta.”67 

 Contudo são vários os motivos que levam a Pederneira a entrar em 

declínio. Primeiro o sucessivo recuo da Lagoa que leva consigo o atividade de 

subsistência da população – a pesca. 

 Aliada à salubridade do lugar as sucessivas tempestades de areia fazem 

com que a população fosse “(…) transferida para norte (…)”68, atual Serra da 

Pederneira. Assim se deu o progressivo abandono deste espaço para a atual vila 

e contudo, “simultaneamente com a decadência da Pederneira, começa o 

incremento da população vizinha, da Praia (…)” A Nazaré é de origem 

relativamente recente visto que no século XV ainda o mar ia batendo nos 

contrafortes da Serra da Pederneira.”69 

 Na busca pela atividade da pesca a comunidade da Pederneira começa 

a fixar-se ao abrigo do promontório primeiro apenas em “barracas” onde 

guardavam os seus artifícios de pesca.  

Mas é de outras comunidades também formado o povo da Praia da 

Nazaré, também as comunidades piscatórias de Ílhavo e Paredes foram 

                                                            
66CORREIA, Maria Leonor Leão, Tese de Licenciatura em geografia “Nazaré, a pesca e o Homem”, 1965, 

Pag.25, consultada em 20 de Junho na Biblioteca da Nazaré.  
67SILVA, Carlos; ALARCÃO, Alberto; CARDOSO, António Poppe Lopes, “A Região a oeste da Serra dos 

Candeeiros”, Fundação Gulbenkian, Centro de estudos de economia Agrária, Pag.76 
68MONTEIRO, João Filipe Oliva “Pederneira, Sítio e Praia, das origens à Vila da Nazaré, I Jornadas sobre a 

cultura marítima”, Nazaré, 1995, Separata; por Irina Gonçalves, 1989, pag.4 
69CORREIA, Maria Leonor Leão, Tese de Licenciatura em geografia “Nazaré, a pesca e o Homem”, 1965, 

Pag.23, consultada em 20 de Junho na Biblioteca da Nazaré. 
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forçadas a abandonar as suas colónias devido às modificações da costa (Figuras 

44 e 4570), como explica Adriano Monteiro: 

“(…) a génese e o devir desses três locais da costa Atlântica, enquanto 

agentes da sua transformação (…). O núcleo populacional que veio a fixar-se na 

praia da Nazaré, surgiu fundamentalmente a partir de três populações que se 

viram privadas dos seus protos naturais, entre meados do seculo XVI e finais do 

século XVIII ou no início do seculo XIX: Paredes, Ílhavo e Pederneira.”71 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
70 MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.120 e 127, respetivamente.  
71MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.148 

Fig. 45 | Reconstituição da Baía do Porto de Paredes antes de ter sido invadido pelo mar 

Fig. 44 | Configuração da Ria de Aveiro depois do fechamento da Barra dunar 
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No devir na relação das populações que se movem, dadas as sucessivas 

alterações na costa, a figura 46 interliga a movimentação das populações que 

dão origem à Nazaré e à Pederneira. É desenhada a linha da costa, que situa as 

povoações e através das linhas de movimentação é possível perceber as suas 

movimentações: a Pederneira que se crê primeiramente ocupada pelos 

habitantes de paredes, (linha cor-de-laranja que salta da linha de costa definida 

e vai de encontro à Pederneira, aproximada) e por sua vez a Nazaré, cria 

movimentos a partir de Ílhavo, Paredes dada a colmatação do seu porto, e 

Pederneira que se desloca devido ao recuo da lagoa.  

Para além dos movimentos são ainda registadas, através de imagens, a 

causa da movimentação das populações de Paredes e Ílhavo e as artes de pesca 

que se transmitem, fundamentalmente de Ílhavo para a Nazaré: a arte xávega 

com embarcações e redes de pesca de maiores dimensões. 

Descobre-se no lugar o cruzamento de influências, registado pelos 

povos que lhe deram origem. Povoações que se veem obrigadas a sair das suas 

terras, deslocando-se dada a sua sucessiva transformação da costa, tornando 

os lugares insalubres ou mesmo, pelo avanço do mar, fazendo-os desaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





96 
 

Desta mescla migratória surge o povo da Nazaré, com as primeiras 

construções espontaneamente construídas ao abrigo do promontório, tendo 

posteriormente o bairro dos pescadores seguido o esquema de ruas estreitas, 

quase paralelas entre si e que vão ter ao mar. É aqui que se encontra a 

comunidade piscatória e balnear, já na altura procurada para banhos salgados. 

O aumento da população levou à instalação dos Paços de concelhia em 1898, 

sendo que é em 1912 que a Nazaré (o núcleo do Sítio, da Pederneira e da Praia) 

se torna Concelho.  

Foram diversas as transformações sofridas na Praia da Nazaré, no seu 

caráter de relação com o mar, das quais se destaca a deslocação da atividade 

piscatória para fora da praia, na sequência da construção do Porto de Abrigo 

em 1983, que retirou da Praia da Nazaré a atividade local, sendo agora bem 

patente a sua substituição pela atividade turística, tanto na vila como nos 

hábitos da população: “compreende-se, por isto, que estas visitas tem para o 

nazareno um interesse extraordinário no ponto de vista económico (…)”72 

Sucintamente exposto, a nível das três grandes bolsas de acontecimentos 

na transformação da amostra, pode relacionar-se de forma clara os processos 

interligados que sintetizam a transformação, isto na busca da impermanência: 

Processos Antrópicos fundamentais no entendimento do Processo de 

ocupação Costeira, por um lado a atividade de exploração do solo ativada pelos 

monges de Alcobaça, na sua relação com os Processos naturais, a 

transformação ambiental e geomorfológica da amostra, onde o recuo da lagoa 

moveu populações ocupando a faixa litoral.  

A figura 47 experimenta uma primeira abordagem à organização a 

informação recolhida: as três linhas definem as temáticas (Lagoa da Pederneira, 

Coutos de alcobaça e movimentação das populações) articulando-as e 

potenciando as suas relações ao longo do tempo linear.   

                                                            
72CORREIA, Maria Leonor Leão, Tese de Licenciatura em geografia “Nazaré, a pesca e o Homem”, 1965, 

Pag.23, consultada em 20 de Junho na Biblioteca da Nazaré. 
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Através do mapa exposto descobre-se a potencialidade no cruzamento 

quer de informação, quer de escalas de exposição consoante a temática 

evidenciada. Assim, na figura 48, o conteúdo apresentado pretende reunir 

dados intersectados por diferentes escalas disciplinares de informação. Os 

processos apesentam-se em paralelo intersectando-se e complementando-se, 

na procura de vestígios que pronunciem a impermanência percebendo que a 

amostra é instável, mais ou menos percetível pela passagem do tempo.  

Este mapeamento formaliza-se através da representação de três linhas 

cronológicas, que partem da formação geológica do lugar, desde a formação da 

terra até ao aparecimento do lugar, fazendo corresponder a seguinte recolha 

aos três tópicos acima mencionados: os Coutos do Mosteiro de Alcobaça, a 

Lagoa da Pederneira, e a informação referente às vilas da Nazaré, Sítio da 

Nazaré e Pederneira, suas fundações, movimentações e transformação.  

A informação, ainda que tripartida, mapeia, mas ao mesmo tempo 

relaciona as partes através dos tempos em que se interligam, tornando 

percetível, numa primeira fase o tempo linear na transformação do lugar: 

primeiramente é desenhada uma planta geológica, onde através dos vários 

períodos se percebe os tempos de formação dos elementos da análise desde a 

formação dos acidentes geológicos ou topográficos (o Vale tifónico das Caldas 

da Rainha, o aparecimento do Monte de São Bartolomeu) até à formação das 

lagoas, dando-se destaque na análise à lagoa da Pederneira.  

Assim, aponta claramente os períodos onde a lagoa sofre processos de 

sedimentação, relacionados com as atividades dos monges de Alcobaça, ao 

mesmo tempo percebendo as movimentações e formações das populações. A 

impermanência está presente através dos diferentes processos, estes são o 

“líquido”, a presença da passagem do tempo que transforma e que continua a 

transformar. Entenda-se por “líquido” a fluidez e interligação dos processos 

naturais e antrópicos que na sua relação causam dinâmicas e movimentações, 

relacionando as temáticas que no lugar revelam a causa da sua transformação. 
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II.II Sobreposição 

 

A experiência da sobreposição pretende explorar hipóteses de 

representação da impermanência, aliado ao aprofundamento do 

conhecimento sobre o lugar. Esclarecida de forma sucinta, através do capítulo 

do Mapeamento, os dados históricos cronologicamente localizados, o presente 

subcapítulo pretende tornar visual a impermanência através da sobreposição 

de tempos. 

Para a melhor compreensão destas inter-relações complexas explora-se 

a sobreposição dos estratos temporais. Estes são apresentados segundo a 

seleção de transformação, colocados separadamente mas onde facilmente se 

podem conjugar: os tempos podem não ser diretos e “seguidos”, a espessura 

temporal é conseguida através da diferenciação de estratos percebendo 

também, em aproximação as causas relacionais que tiveram no cerne da 

transformação.  

São representados períodos onde a transformação foi mais evidente na 

amostra, nomeadamente os vários períodos de sedimentação e recuo da 

laguna, intercalando a movimentação das populações e a morfologia da 

amostra. Desta forma, são reconhecidas sete estratos73 temporais que são 

necessários aprofundar, desde o suporte geológico até ao período atual. Estes 

desenhos são expostos esquematicamente na figura 49, onde apontam 

sucintamente as transformações ocorridas e qual o período de tempo a que 

correspondem.  

 

 

                                                            
73Estrato s. m. Camada ou faixa; (geologia) cada uma das partes constituintes das camadas dos terrenos 

sedimentares. Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição revista e atualizada, Porto Editora. 
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Numa primeira exposição as experiências obtidas (na interligação da 

informação recolhida) são apresentadas como um desdobramento temporal 

da amostra em camadas temporais, onde é apresentado um painel com os 

estratos e a sua principal transformação. A cada período correspondem dados 

de informação que acrescem em detalhe aos identificados no Mapeamento, 

sendo enfatizado a relação que a água do mar estabelecia na amostra, nos 

vários recuos e assoreamentos que a lagoa sofre.  

Para além do processo de raciocínio estabelecido na montagem dos 

desenhos é ainda importante ressaltar que a cartografia, numa primeira fase, 

teve de ser construída para depois ser trabalhada e traduzida nos desenhos 

apresentados no desdobramento e sobreposição temporal.  

À planta topográfica e à planta do parcelamento apresentadas 

anteriormente (páginas 83 e 85, respetivamente), acresce à construção 

cartográfica a planta que contém as linhas de água74 existentes (fig.50) e a 

planta das linhas de alteração de costa75 sofridas ao longo da estabilização da 

costa atual (fig.51). 

Após o desdobramento temporal apresentado, figura 52, a descrição 

detalhada de cada estrato é possível através do desenho preparado para 

sobreposição, percebendo assim transformação em cada período temporal 

selecionado. 

 

 

 

                                                            
74Para a concretização destas bases cartográficas foram utilizadas as Cartas militares de 1998 fornecidas 

pelo Departamento de Geografia da Universidade do Minho, posteriormente corrigidas pelo ficheiro 
AutoCad fornecido pela Câmara Municipal da Nazaré, como referido anteriormente. 
75Os elementos cartográficos que serviram de base para os desenhos foram retirados da seguinte 

referência bibliográfica: CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, 
Espiritualidade e Património” – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013 
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Apresentadas as bases de trabalho, construídas através das referências 

enunciadas, são apresentadas as montagens de uma nova cartografia, 

cronológica e interpretativa sobre o lugar.   

O desdobrável anterior coloca-as em desmultiplicação, num 

entendimento da transformação do lugar ao longo dos séculos, relacionando 

simultaneamente os vários tempos estudados quer em corte (que aponta as 

principais transformações em cada estrato), quer em planta onde se constrói a 

nova cartografia. Este desdobrável torna percetível a desmultiplicação de 

tempos enfatizando as dinâmicas da transformação até à amostra atual.  

Com a construção em planta, é possível colocar em relação a informação 

que se encontra dispersa, relativamente aos sucessivos recuos da lagoa, as 

obras de drenagem dos monges de Alcobaça, para aproveitar os terrenos para 

a agricultura aceleram estes processo de colmatação da lagoa, e também 

relacionado a deslocação sucessiva das populações, em confronto com a 

alteração do campo lagunar. Através das plantas concretizadas coloca-se em 

relação as várias dinâmicas expostas na exploração escrita, transmitidas agora 

visualmente, e no caso da figura 52 anterior, em desdobramento temporal.  

Desmultiplicados tempos, a segunda experiência de representação 

apoia-se na sobreposição. As cartografias são expostas separadamente de 

forma a exemplificar a conexão de relações afirmada anteriormente. Assim, é 

possível perceber cada, em profundidade enunciando também, sucintamente 

uma breve descrição sobre a transformação e como a impermanência surge 

neste processo temporal.  

O subcapítulo da sobreposição colmata a descoberta do lugar, quer a 

partir da recursividade encontrada, quer a partir das experiências síntese 

mapeadas no subcapítulo seguinte - Experiência Rizomática. Ou seja, a inter-

relação está presente, não só na articulação da recolha dos dados sobre o lugar, 

mas também na própria organização, e ligação dos capítulos do trabalho.  
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Estrato temporal I - Geomorfologia da amostra, representação da 

laguna há 5000 anos: 

 

O estrato geológico, já abordado anteriormente, aparece como base da 

transformação apresentada. Pretende-se entender de que forma este estrato 

geológico é também ela mutável, definindo as camadas temporais seguintes., 

que por sua vez, perceber de que forma também as camadas temporais atuam 

sobre esta base geomorfológica. 

Esta geomorfologia, caracterizada por distintos momentos temporais, 

na sua formação (fig.39, pag.81) relaciona quer os modos de ocupação na 

amostra quer a morfologia da sua paisagem, encarnada na sua especificidade 

litológica, proveniente da transformação das formações geológicas.  

Na planta seguinte são evidenciados, os períodos geológicos mais 

relevantes na formação da amostra. A sua especificidade refere também a 

morfologia na qual a amostra se transforma com o decorrer dos estratos 

temporais apresentados.  
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Estrato temporal II - Representação da Lagoa há 2000 anos  

 

Como descrito no desenho cronológico apresentado na figura 48, no 

subcapítulo Mapeamento, são atribuídos nomes aos alvéolos que constituem a 

lagoa. De Oeste para Este, o alvéolo litoral, o alvéolo intermédio e o alvéolo 

oriental, dado que o recuo da laguna normalmente acontece ao nível destas 

três grandes áreas.  

Na representação da amostra, há 2000 anos, o que acontece é que 

devido à sedimentação fluvial (através da deposição de elementos finos e 

orgânicos) e ao robustecimento das barreiras arenosas que começavam a 

fechar a parte litoral, o alvéolo oriental apresenta-se como solo pantanoso, 

evidenciado a cinzento na figura 54, refletindo-se numa primeira 

“terrestrialização” do campo lagunar. O robustecimento destas barreiras “(…) 

e dos cordões litorais e dunares impeditivo da penetração das influencias 

marinhas e facilitador da sedimentação fluvial (…).”76 

 Desta forma, nota-se a alteração no cordão litoral dunar que tende a 

fechar a área da lagoa que agora se define apenas, na extensão máxima neste 

período, até ao alvéolo intermédio.  

 

 

 

 

                                                            
76CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e 

Património” – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013, Pag.436 
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Estrato temporal III - Representação da amostra no Século XII 

É apenas no século XII que se denota um ligeiro recuo da lagoa, tendo o 

nível de água, do alvéolo intermédio, recuado ligeiramente transformando 

esses terrenos em sapal (terrenos alagadiços), na Figura 55 representado, com 

mancha cinza. Também o leito do alvéolo litoral recua ligeiramente. O alvéolo 

oriental, anteriormente paul, passa agora a ser classificado com planície aluvial. 

O que originou esta movimentação foi o fechamento quase total da 

duna frontal onde apenas ficou uma pequena barra de ligação ao mar, o que 

provocou a sedimentação fluvial grosseira, sendo que “(…) esta mudança no 

ambiente sedimentar coincide com o estabelecimento da ordem de Cister em 

Alcobaça.”77 No desenho é evidenciado também uma possível localização da 

Pederneira e do seu porto dado que há registos da sua localização a sudeste da 

atual: “A vila da Pederneira desenvolveu-se primeiramente acima das pontes 

das barcas onde se situaria o porto e os estaleiros.”78  

Também o núcleo primitivo do Sítio da Nazaré é desenhado, dado ser 

um núcleo antigo, onde a sua morfologia “urbana” dá resposta aos motivos 

religiosos, devido à lenda da Nossa Senhora da Nazaré, atraindo desta forma 

muitos peregrinos: “(…) o Sitio da Nazaré denota, através da organização da 

sua malha urbana, com vários e espaçosos largos, a origem da população 

vocacionada para receber sazonalmente grande numero de romeiros e 

festeiros.”79  

A amostra é colmatada com o pinhal da confraria da Nossa senhora da 

Nazaré e de Mata Nacional de Valado dos Frades, que a vem proteger dos 

ventos e das areias que estes levantam provenientes das dunas litorais. 

                                                            
77CAREIRAS, João Albuquerque (Direção), “Mosteiros Cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e 

Património” – Tomo III, Actas do Congresso realizado em Alcobaça, Alcobaça, 2013, Pag.436 
78MONTEIRO, João Filipe Oliva “Pederneira, Sítio e Praia, das origens à Vila da Nazaré, I Jornadas sobre a 

cultura marítima”, Nazaré, 1995, Separata; por Irina Gonçalves, 1989, pag.4 
79MONTEIRO, João Filipe Oliva,” I Jornada sobre a Cultura Marítima – Pederneira, Sítio e Praia, das Origens 

à vila da Nazaré”, Separata, Nazaré, 1995 
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Estrato temporal IV – Representação da amostra no Século XVII 

 

É no século XVII que o alvéolo intermédio se transforma em paul sendo 

a restante área a oeste caracterizada como planície aluvial. Aqui são 

identificadas as linhas de água, elemento líquido que agora marca o território 

em vez do braço de mar, antes ocupado pela lagoa. Desta apenas existe um 

resquício na área litoral, tendo a abertura ao mar se desviado mais para norte, 

perto do promontório. 

Através deste sucessivo recuo da lagoa é percetível o deslocamento da 

população da Pederneira para Norte, dado que deixa de existir condições para 

a atividade piscatória, fundamental para o mantimento da população. Outra 

causa desta deslocação incide sobre as frequentes tempestades de areia que 

frequentemente invadem as habitações, areias provenientes do cordão dunar 

litoral. Assim, implantada mais a norte a Pederneira estabelecia ainda ligação 

ao antigo porto através do “caminho real”, que acabou por ficar 

completamente abandonado, como mostra a figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.56 | Caminho real - ligação entre a Ponte das Barcas e a Pederneira 
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Estrato temporal V – Representação da amostra no Século XVIII  

 

A partir do século XVIII, tendo o alvéolo litoral se tornado em paul, a 

ocupação agrícola foi a marca territorial mais visível na amostra.  

Na busca da sua atividade de subsistência, a população da Pederneira, 

entra em decadência e começa a descer para a enseada ao abrigo do 

promontório, não sendo contudo a única a povoa-la, como já referido acima e 

explorado na figura 46 (pag.95) na movimentação das populações: “Em 1780, 

já na Nazaré havia um número razoável de edificações de madeira, 

pertencentes aos referidos povoadores de Ílhavo. (…) Estas eram só habitadas 

no Verão e situadas a Norte, encostadas à ladeira do Sítio.”80 Tendo sido estes 

colonos que introduziram a arte xávega na prática piscatória da Nazaré, sendo 

que “o sistema de pesca era exercido com redes de arrasto de grandes mangas 

e saco muito grande: a xávega, ainda hoje muito utilizada (…)”81 

Contudo “(…) a agressividade do mar condicionou fortemente a o 

desenvolvimento na Praia (…): [É porto de mar mui bravio e por isso não é 

frequentado pelo embarcadoiro porém nos meses de Verão é de muita 

pescaria].”82 

Desta forma, a ocupação na enseada da Nazaré surge caracteriza-se 

primeiramente pela efemeridade das construções, tendo sido construído o 

primeiro núcleo encastrado à enseada, para proteção dos ventos e do mar.  

 

 

                                                            
80MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.28 
81MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.28 
82MONTEIRO, Adriano, “Jornadas sobre a Cultura Marítima – Incidências da transformação da costa 

Atlântica na constituição da Nazaré”, Nazaré, 1995, Pag.139 
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Estrato temporal VI – Representação da amostra no Século XIX 

 

O desenvolvimento da Praia da Nazaré foi difícil por várias razões. Além 

das condições marítimas, a violência do mar, (…) em 1808 os franceses 

invadiram a Nazaré (…)” o que levou à destruição de parte do pequeno 

aglomerado populacional”, de construção em madeira mas que já existia na 

altura. Contudo, já no final do mesmo século é construído o chamado Bairro 

dos pescadores. A abertura existente, o resquício da relação com o mar é a foz 

do rio Alcoa, localizada a sul, e a praia da Nazaré que é agora banhada por este. 

 Nota a ter em consideração é que o alvéolo oriental volta ao seu estado 

de paul, facto que coincide com a queda da posse monástica do Mosteiro de 

Alcobaça em 1834, o que levou à decadência das obras de drenagem realizadas 

pelos monges, que por sua vez sem a sua manutenção deixaram de funcionar.  

É em períodos temporais como este que a impermanência se evidencia 

na amostra. Abordando e relacionando este estrato temporal com o princípio 

da recursividade de Edgar Morin83, de forma a continuar a descodificar a leitura 

da impermanência, é possível redefinir o conceito à medida que a investigação 

avança. Já não se trata apenas da linearidade dos acontecimentos na sua causa-

efeito, equivalente ao antes-depois do tempo linear, aqui o estado regride, não 

avança e esse é o indício da complexidade da impermanência, da instabilidade 

de relações interligadas que o território sofre transformando-o.  

Edgar Morin, no livro “Introdução ao princípio da Complexidade”, define 

três princípios que acha fundamental para a compreensão da sua 

complexidade: o princípio dialógico (a complementaridade entre dois 

princípios onde se “associa dois termos ao mesmo tempo complementares e 

antagónicos”), o princípio da recursividade (definido como um “processo que 

os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que 

                                                            
83MORIN, Edgar, “Introdução ao pensamento Complexo”, Storia editores Lda, 2008 
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os produziu”), e o princípio hologramático (onde afirma que “não apenas a 

parte está no todo mas o todo está na parte”84). 

Embora os três princípios funcionem em complementaridade, é com o 

princípio da recursividade que a impermanência se relaciona mais 

fortemente. Aqui o conceito da impermanência redefine-se, já não é apenas 

a relação linear dos acontecimentos mas a transformação relacional e 

recursiva, pois é através da interconexão dos vários elementos do território, 

para além da sua experiencia temporal, que a impermanência se dá, como 

afirma Edgar Morin “a ideia recursiva é portanto uma ideia em rutura com a 

ideia linear causa-efeito, (…) tudo o que é produzido volta sobre o que 

produziu, num ciclo ele mesmo auto-construtivo, auto-organizador e auto-

produtor.”85 

 Num exemplo prático, para perceber o sentido desta causa-relacional o 

autor associa o conceito ao efeito do remoinho onde “cada momento do 

remoinho é simultaneamente produzido e produtor”. Assim no caso da amostra, 

nesta recursão específica onde o antigo campo lagunar, que era no século XIX 

várzea agrícola, volta a ser água, a causa-relacional encontra-se nos monges de 

Alcobaça que através das suas obras de hidráulica, drenam os terrenos 

pantanosos, mas com a sua queda monástica também as estruturas se 

degradaram e através disso estes voltam novamente a inundar, demostrando 

a fragilidade da amostra e a sua vocação para ser água.  

Não é só causa-efeito, mas causa-relação no sentido das mesmas obras 

de drenagem terem transformado um espaço (de água a terra) e mais tarde, na 

degradação das estruturas criadas, a terra volta a ser água, voltando estes 

terrenos ao seu estado pantanoso.  

Também o devir água-terra está presente nesta causa-relação das 

primeiras construções na Praia da Nazaré. Isto porque dada a violência do mar 

                                                            
84MORIN, Edgar, “Introdução ao pensamento Complexo”, Storia editores Lda, 2008, pag.108 
85MORIN, Edgar, “Introdução ao pensamento Complexo”, Storia editores Lda, 2008, pag.108 
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era impossível a instalação “permanente” na enseada. Dado este facto, deve 

“culpar-se” o mar, nos dias de hoje, por uma condição de sobreposição, por ele 

imposta desde a formação do lugar? A difícil ocupação e desenvolvimento da 

Praia da Nazaré já adivinhava uma difícil permanência no lugar, daí a primeira 

ocupação ser sazonal e efémera, pelos pescadores de Ílhavo, Pederneira e 

Paredes, respeitando os ciclos que o mar lhes impunha. Agora a perenidade das 

construções, a terra, é ela própria a causa que está no efeito – as condições 

oceanógrafas do lugar – sendo que ele próprio é a relação entre os dois 

elementos – a terra-água, o mar. 

Aqui aborda-se o princípio da recursividade mas neste salto da 

impermanência linear para a impermanência relacional, articula-se o discurso 

com o segundo grau de conhecimento segundo Espinosa, passando-se de um 

tempo cronológico, linear e medível, “(…) de um conhecimento percetível a um 

conhecimento racional”86 da relação. A segunda dimensão à qual Espinosa 

associa a razão, é a Dimensão Relacional onde “as partes extensivas que 

compõem um corpo se organizam segundo umas relações características (…), 

de movimento, repouso, de rapidez e lentidão.”87 

Espinosa afirma que é necessário perceber o porquê das coisas, “criar 

noções comuns, encontrar e formular verdades acerca das relações”, 

entendendo a causa-relacional, sendo que esta não é exterior mas está 

“entre”.  

Desta forma o tempo relacional é, e cruzando também com o princípio 

da recursividade de Edgar Morin, “inesperado, repentino, e não linear”88. É 

preciso entrar no “corpo” e não percebe-lo apenas pelos seus contornos 

aparentes, como considera Espinosa.   

                                                            
86LARRAURI, Maite, “La Felicidad según Spinoza” - Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, Valencia, 

Pag.60 “(…) del conocimiento perceptivo al conocimiento racional.” 
87LARRUARI, Maite, “La Felicidad según Spinoza”- Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, Valencia, 

Pag.30 “Las partes extensivas que componen un cuerpo se organizan segun unas relaciones características, 
(…) de movimento y reposo, de rapidez y lentitud.” 
88SILVA, Cidália, “From linear time to lived time: transmuting the way we now”, Abril, 2014 






