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Tal lo m o  o tuu lo  desta il^srrta», .1,1 deixa ume ver. n oh je ftivo  p rim ord ial deste 

trabalho e a ocupação hum ana do M aciço Calcar in Estremenho. O.s i ac tore s. as nuances, 

as etapas, os -condicionalism os e o futuro do povoam ento do M aciço ristrem enlio , nas 

suas d im ensões geográficas, constitu irão  as m ais im portantes p reo cu p açõ es  desta  

d issertação de m estrado em Geografia Humana.

A á rea  de es tu d o , ja  0 afirm ám os, é o M aciço C alcário  E s tre m en h o . As 

características físicas peculiares deste espaço geográfico, a actualidade da  problem ática da 

o rg an ização  te rrito ria l e funcional do espaço rural português e, so b re tu d o , a não 

existência de um trabalho de fundo a respeito do homem do Maciço Estrem enho. estão na 

base da nossa escolha. U m a certa tradição da Escola Geográfica C oim bra 110 estudo desta 

área. pesou tam bém  na nossa decisão.

C om o salien tarem os em devido mom ento, não nos iremos preocupar em  dem asia 

com  a delim itação  p recisa do M aciço Calcário Estrem enho. Interessa-nos. sobretudo, a 

v isão  de con jun to , assim  com o 0 in terface geohum ano entre este te rritó rio  e  a  sua 

periferia. E sta  será um a das grandes linhas de investigação do presente trabalho . Essa 

atitude cien tífica  resu ltará  na não exclusividade de uma escala de análise. R eflexo  da 

nossa concepção de investigação científica em  Geografia, privilegiarem os a in tegração  de 

d ife ren tes  esca las  de análise . E m bora a e sca la  reg ional seja  p re p o n d e ra n te , as 

focalizações a lima escala nacional e mesmo ao nível local, estarão presentes ao longo da 

nossa reflexão.

Este tem a apaixonou-nos desde muito cedo. Ape.sar disso, os passos in icia is para a 

execução desta  investigação constituíram uma etapa de extrema dificuldade. A  e laboração 

da estru tura desta  tese resultou numa tarefa com plicada. Com  efeito, o  ca racte r d ifuso  do 

tema. a sua abrangência, os limites im precisos com  diversos campos de conhecim ento , a 

d ificuldade de inclusão deste trabalho num  dos ram os específicos da G eografia  H um ana, 

const ituiram  obstácu los, não intransponíveis, mas. pelo menos. de travessia dem asiado  

penosa. M esm o assim , estas dificuldades iniciais não foram suficientes para a  d im inuição  

do nosso en tusiasm o e em penho.

C om eçarem os com  a  análise, a nível nacional, de algum as das m ais im portantes 

problem atic as que se co locam  ao sistem a de povoam ento português. P or um a questão  

m eram ente m etodo lóg ica, apenas o território  de Portugal C ontinental será o b jec to  da 

nossa reflexão. E ste ta c to  não  deriva de um esquecim ento  deliberado  dos te rritó rios
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insulares. Pelo contrario . com o a finalidade prim ordial deste punto é a p rocura de um 

contexto no qual possam os integrar, mais tarde. a nossa area de estudo. en tendem os que 

a análise exclusiva de Portugal Continental seria a melhor opção.

E sta  abordagem , suportada pela manipulação e interpretação de alguns indicadores 

d e m o g rá f ic o s  ic cem e s. será fundam ental para a com preenção . tie fo rm a  m ais 

consubstanc iada , de ioda a dinâm ica de povoam ento subpcem e ao M aciço  C alcário  

Estrem enhu.

N a tu ra lm en te , para um a aprox im ação  p rogressiva à nossa área de estu d o , 

ap ro fundarem os mais o espaço  niral. A razão parece-nos óbvia- é neste con tex to  que 

vam os enquadrar o M aciço Estremenho. Será na evolução do espaço rural português que 

vam os integrar m uitas das dinâmicas da nossa área de estudo.

T am bém  não podem os deixar de fazer referência, e a isso dedicarem os o ponto  13  

do  cap ítu lo  f. às "cidades m édias" em Portugal Continental, seu d esenvo lv im en to  e 

im pactos territo ria is  respectivos. Em endem os, e daí a análise deste problem a, que este 

será um dos m ais im portantes factores a condicionar o futuro da estru tu ração  do  nosso 

te rritó rio  nacional e. consequentem ente, do espaço rural português, em geral, e do 

M aciço Calcário Estrem enho, em  particular.

N o ponto  2 do capítulo 1. como que a aproxim arm o-nos sucessivam ente do  nos.so 

caso  e sp ec íf ico , farem os um a reflexão sobre a G eografia  H um ana , a o cupação  

populacional e  organização do espaço em  áreas de solo/subsolo calcário.

O destaque desta  questão não significa que o calcário constitua o  nosso  ponto  de 

partida para o estudo específico a realizar no M aciço Calcário Estrem enho. S ignifica sim. 

que darem os ao ca lcário  o seu devido valor. M esm o defendendo o não  determ in ism o, 

procurarem os dem ontrar que os espaços calcários em gerai, e carsicos em  particu lar, são 

an im ados d e  especificidades que não podem ser negligenciadas em qualquer estudo  de 

G eografia H um ana. A proveitarem os este ponto para esclarecer qual a nossa op in ião  a 

respeito  desta  m atéria. O desenvolvim ento dado a  este tem a será útil. um a vez que nos 

perm itirá  foca liza r a lguns aspectos que contribuirão para um m elhor en tend im en to  da 

G eografia H um ana do M aciço Calcário Estremenho.

E m  sum a. este  capítu lo  l serv irá com o passo introdutório ao desenvo lv im ento  do 

nosso  estudo . P rocurarem os elaborar, ao longo do m esm o, algum as reflexões qtte nos 

perm itam  um a m elho r com preensão  do nosso caso de estudo, ou pelo m enos um a 

com preensão m ais fundam entada.

D epois desta  etapa introdutória, entrarem os especificam ente no M aciço  C alcário  

Estrem enho, com  o capitulo 11 desta dissertação.

In ic iarem os este  cap itu lo  com  um a reflexão a respeito  do M ac iço  C a lcá rio  

E strem enho  enquan to  ob jecto  de investigação geográfica. E ntendem os es ta  analise
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j>emneme porque nos se m ra . sobreiudo. pura tu ikiamentar a im portant ia da nossa área 

de estudo enquan to  oi Me cio de investigarão geográfica e. sim ultaneam ente. ju s tifica r a 

ac tualiüade e pertinência do nosso esuido. A sua localizarão , lim ites e c a ra c te r iz a d o  

geral. dando especial relevo as características físicas (que devem  esiar sem pre presentes, 

com o verem os, no desenvolvim ento desta temática), são pomos essenciais desta etapa do 

trabalho.

O cap ítu lo  III abrirá com um prim eiro ponto que intitularem os ”0  L yjm ^n  c o  

Tem po na O cuparão  H um ana (h> Muci\<i C a lc iu m  E strem enho”. C om  efeito , nessa 

ocasião, tentarem os abordar algumas das mais significativas etapas da ocupação  hum ana 

do  M aciço Calcário Estremenho.

A análise  específica dos processos de estruturação do povoam ento  no M aciço 

C alcário  E strem enho apenas se eíectivará após um a breve reflexão acerca de algum as 

questões respeitan tes ã G eografia H istórica deste território . A ssim , no pon to  1.1 do 

cap ítu lo  III, p rocurarem os fazer uma abordagem  da posição do M aciço em re lação  aos 

principais focos geoeconóm icos e de povoam ento, que se desenharam  nesta área logo no 

início da nacionalidade. Emendemos que o factor tempo é fundamental na o rganização  do 

espaço  geográfico . N este sentido, com preenderem os mais profundam ente o co n tex to  

actual do M aciço Calcário Estremenho se procurarm os as suas raízes geohistóricas.

O N um eram ento  de 1527/32, um dos mais fieis docum entos para a reconstitu ição  

do  p o v o am en to , em períodos an terio res ao C enso  de 1864, será um  im p o rtan te  

instrum ento no capitu lo  III. Ainda que com m uitas reservas, que explicitarem os em lugar 

próprio, o cartogram a resultante deste docum ento terá muita utilidade.

O utro docum ento  que não poderem os m enosprezar serão as M em órias Paroquia is, 

de 1758, pub licadas no D icionário G eográfico do Padre Luís Cardoso. A inda que , com  

m ais insuficiências que o anterior, com  m ais reservas que. o  precedente, não poderem os 

deixar de ensaiar a utilização de algumas inform ações delas retiradas, princ ipalm ente as 

de ca rác te r dem ográfico . Neste capítulo, entendem os fundam ental, por m ais .sugestiva, a 

construção  de  um a im agem  diacrónica e sincrónica da ocupação hum ana do  M aciço  

C a lcá rio  E strem enho . Para tal. em conjunto  com  as representações ca rto g rá ficas , de 

qualidade possível, resultantes do N um eram ento do  séc.X V í e das M em órias P aroqu ia is  

do  séc.X V III. representarem os cartograficam ente os lugares a parrir do C enso  de 1 9 H e 

dos R ecenseam en tos  de 1960 e 1991. A esco lha destas irès datas p rende-se  com  o 

ob jective de fazerm os um a mais com pleta cobertura cronológica deste fenôm eno. A pesar 

de apenas faze r re fe renc ia  ã população  por lugares (à qual escapa  a  p o p u la ção  

co n s id e ra d a  " iso la d a"), esta rep resen tação  co n stitu irá  um a peça fu n d am en ta l na 

com preensão das etapas de ocupação humana do Maciço Calcário Estrem enho.
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Neste capuu lo . não deixarem os também de tazer uma analise dos R ecenseam entos 

mu C ensos) dos m áxim os demográfico^. em cada freguesia. a w in  com o d.is respectivas 

densidades  dem ográficas. Este indicador, que tam bém  priv ileg iarem os no p rim eiro  

cap ítu lo  d es ta  d issertação , assum ira aqui. ntars isma vez. um lugar de destaque com o 

instrum ento  cie reconstituição do povoam ento. Entendem os que constitui um  elem ento  

fundam ental para unia prim eira leitura das diferentes dinâmicas de ocupação da area em 

análise.

A inda 110 cap ítu lo  III, após a focalizaçào (necessariam ente m ais descritiva) da.s 

etapas de ocupação/abandono no Macsço Calcário, entendem os fundam ental procurar os 

suportes geoeconóm icos tradicionais do povoam ento desta área. e a sua evolução recente. 

Sem esta análise m uitas das questões levantadas no ponto 1 deste capitulo IH, ficariam  

por responder. A penas com o ponto 2 do capitulo I II poderem os entender, de um a forina 

mais fm idam entada, as diversas etapas pelos quais passou a ocupação deste território . O 

facto de surgirem  consecutivam ente não resultou do acaso.

No ponto 2 do capítulo III. não nos preocupám os em  dem asia com a procura de um 

lim ite c rono lóg ico  que defina o term o "tradicional". A procura dessa barre ira  seria  

im possível, da m esm a form a que seria utópica a definição de uni limite tem poral entre o  

"antigo" e o  "m oderno". De quaüquer das formas, após uma análise da g eoeconom ia  de 

suporte das tipologias tradicionais do povoam ento desta área. p rocurarem os reflec tir 

sobre as suas alterações recentes. Por isso, irem os fazer referência , no  pon to  2.3, a 

alguns aspecto s  já  focados no ponto 2.2. Este facto não constituirá um a repe tição  de 

ideias. Será apenas o resultado da nossa intenção de fazer-mos uma analise dos principais 

1'actores de povoam en to  no passado, e um a reflexão  a respeito das suas tendência s  

recentes. E nquadrarem os esta reflexão num  estudo em pírico, no qual serão fundam entais 

os in q u é rito s1 lançados aos encarregados de educação  dos alunos de in s titu ições  

escolares do  V' C iclo do Ensino Básico, desta área. Trata-se de uma pequena am ostra (até 

porque se fez  um a selecção  das escolas a utilizar). A representatividade da m esm a sai 

prejudicada po r apenas englobar indivíduos encarregados de educação, ainda por cim a de 

crianças de um a determ inada faixa etária. Ainda assim, pareceu-nos este o mais correc to  e 

exeqüível m étodo de, obedecendo ao critério de uma m aior cobertura possível da  área, 

ob te r dados cjue suportassem  os nossos argum entos. É  evidente que este inqué rito  

poderia ter sido mais exaustivo, facto do qual este trabalho tiraria m uitos benefícios. Não 

obstante, um  inquérito  m ais longo, de respostas mais extensas e d ifíceis, poderia resu ltar

* A uti I lação  desta inctoJoiugia resulta (.unhem da necessidade de se ultrapassarem .ts lacunas; das
OSUIISUCUS ollCiüiS.
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no e f e i t o  con trario  a ditieil adesão  de quem s f dispo> a colaborar, respondendo  ao 

solicitado. D esta forma, opuimos por um  questionário simples, em bora mais acessível.

E-mraremos nas considerações linais desta dissertação durante o capitulo IV. N este, 

procurarem os abordar algumas das mais importantes questões que, na nossa [vrspectiva. 

cond ic ionarão  o fu turo do  povoam ento desta area, acentuando a nossa tônica no que a 

qualidade de vida das populações diz respeito. Nesta perspectiva, a a g iu  sera a nossa 

prim eira p reo cu p a rão . A pós isso. questões com o o turism o, a qualidade am bien ta l, o 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e a desagregação adm inistrativa, surgem , 

a par com  a posição geográfica do Maciço Cai can o Estremenho nos contextos regional e 

nacional, com o elem entos de focalização imprescindível.

A respeito  da m etodologia a ad optar e das fontes a utilizar, fizem os já  algum as 

referências. A  utilização e  manipulação de dados estatísticos, principalm ente provenientes 

dos C ensos  e d os  R ecenseam entos; a u tilização  de algum as fontes h is tó ricas  e 

cartográficas; a consulta de fontes bibliográficas e da im prensa regional te nacional); os 

inquéritos d irectos à população  e entrevistas várias, constituirão os m ais im portan tes 

instrum entos da nossa metodologia de trabalho.

Por fim . convém  realçar que será dado um papel im portante à G eografia  H istórica. 

Negam os qualquer determ inism o histórico, com udo, consideram os o tem po um a variável 

im portante na com preensão dos processos de povoamento. A leitura de um a paisagem  é a 

tradução do  presente, m as transporta-nos também ao passado. Esta concepção do  espaço 

geográfico vai reflectir-se na estrutura desta dissertação.
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