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1.Introdução e Enquadramento

A Freguesia é hoje, em Portugal, a entidade administrativa do território mais pequena e como tal é 

utilizada para a gestão operacional dos problemas locais em variadas vertentes. Quando tentamos, 

porém, analisar e estudar o território com base na delimitação geográfica da freguesia podemos 

encontrar aspectos muito diferenciados quanto à sua identidade cultural ou natural.

A freguesia de São Martinho das Amoreiras é um destes casos, em que se podem constatar no seio da 

sua delimitação geográfica diferenças claras quanto aos padrões de uso do solo ou à dinâmica socio-

económica.

Surge assim a questão de até que ponto faz sentido intervir sobre o território sobre a delimitação 

geográfica da freguesia. De facto, pode-se mesmo perguntar quais são os fenómenos de identificação 

colectiva da freguesia e quais são as suas características comuns que a permitem delimitar-se da 

freguesia vizinha. E se uma mesma freguesia inclui identidades culturais e naturais muito diferentes, 

então como poderá ser feita uma proposta de gestão integrada do seu território?

Fig 1 – Freguesia de São Martinho das Amoreiras com unidades de paisagem (Fonte: D'Abreu, 2004)



O presente estudo irá analisar a integridade e identidade do território coberto pela freguesia de São 

Martinho das Amoreiras partindo da sugestão do estudo “Contributos para a identificação e 

caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (D'Abreu et al. 2004), em que se observam três 

unidades de paisagem para a zona em causa.

Com base na bibliografia consultada e no conhecimento do local por parte do autor, irá ser caracterizada 

a freguesia e desenvolvidas as relações existentes entre o património natural e as comunidades que o 

habitam, procurando confrontar a proposta de unidades de paisagens distintas no seio desta freguesia 

com as realidades e possibilidades de gestão do território em questão.

Para finalizar, é interessante referir que a motivação para este estudo advém por um lado, da aparente 

contradição de numa freguesia existirem paisagens e identidades distintas tornando-se a razão para a 

delimitação de cada freguesia uma incógnita a resolver; e por outro lado o facto de o autor estar 

envolvido num projecto de desenvolvimento local com zona de intervenção definida pela freguesia de São 

Martinho das Amoreiras.

2.Metodologia

■ A metodologia deste estudo inicia-se com a definição do problema e hipótese. 

■ Posteriormente, serão definidos os conceitos a utilisar para o estudo da paisagem e da 

freguesia de São Martinho das Amoreiras. 

■ De seguida, será feita uma caracterização da freguesia segundo as variáveis que mais 

influenciam as alterações da paisagem: patrimonio cultural, natural e actividades 

económicas. Hoje em dia a análise dos processos que consituem e formam uma 

paisagem dificilmente se pode fazer de forma sectorial sendo necessária uma análise 

transversal de todos os factores, sobre as suas causas e consequências. Assim sendo, a 

caracterização da freguesia será breve separando os factores culturais e naturais apenas 

na medida do necessário à compreensão do texto. Partindo da sugestão de D'Abreu et al. 

(2004) de que existem três unidades de paisagem diferentes nesta freguesia, considera-

se que as aldeias de São Martinho das Amoreiras e Corte Malhão estão mais claramente 

situadas na unidade de paisagem da Serra do Caldeirão, enquanto que Amoreiras-Gare e 

Aldeia das Amoreiras estão mais localizadas na unidade de paisagem Campos de 

Ourique, Almodôvar e Mértola. 

■ Para verificar esta hipótese, irá ser feita uma análise entre as paisagens das várias 

aldeias por forma a verificar a ocorrência destas três unidades de paisagem à escala de 

análise local.

■ Finalmente, será discutida a gestão territorial de uma freguesia em geral e de São 

Martinho em particular com diferentes unidades de paisagem.



3.O Problema

Se, tal como sugerido por D'Abreu et al. (2004), a freguesia de São Martinho das Amoreiras é composta 

por três paisagens diferentes e se a paisagem é um elemento poderoso de identificação cultural, então o 

que identifica e unifica esta freguesia?

Levantam-se as seguintes questões:

i. Qual a função de uma Freguesia enquanto referência para a gestão do território à escala local? 

(perspectiva geral)

ii. Como pode ser gerido de forma integrada o território de uma freguesia que tem realidades e 

dinâmicas diferentes? (perspectiva geral)

iii. Como nasceu a freguesia de São Martinho das Amoreiras e qual a razão da sua delimitação 

geográfica? (perspectiva particular)

iv. O que identifica e unifica a freguesia de São Martinho das Amoreiras? (perspectiva particular)

v. Como poderá ser feita a gestão territorial da freguesia de São Martinho das Amoreiras? 

(perspectiva particular)

4.Enquadramento teórico

No âmbito desta análise sobre o território em geral e sobre este caso de estudo em particular é 

importante rever alguns conceitos que serão usados para analisar e discutir a área em estudo.

Analisaremos assim: 

● o conceito de Freguesia; 

● os conceitos de Paisagem sugeridos pelo estudo de referência mais recente sobre as paisagens 

em Portugal (“Contributos para a identificação e caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental”); 

● as definições de Montado e Floresta de Sobreiros;

● os conceitos da Reserva Ecológica Nacional relevantes para a área em estudo.

Freguesia 

O termo freguesia descende das expressões latinas filius gregis (filho do rebanho) que evoluiu no 

português pelos intermédios filin gregis para feligresia até freguesia.

Ao longo da vida local portuguesa as freguesias têm desempenhado um papel proeminente, tanto na sua 

acepção eclesiástica como administrativa e nomeadamente no que respeita ao carisma censitário. Desde 

os seus primórdios, as paróquias, que posteriormente se transformaram em freguesias eram sobretudo 

entes institucionais e operativos no processo de implantação do cristianismo (Santos,1995).



Mesmo antes de estarem institucionalizados os censos era o pároco que tinha o dever de contar as 

“almas” e dar conta dos acontecimentos da sua paróquia, como por exemplo, no respeitante ao uso do 

solo. (Santos,1995)

A freguesia é o nome que tem, em Portugal, a menor divisão administrativa, sendo que todos os 

concelhos têm obrigatóriamente de ter uma freguesia, governada pela Junta de Freguesia.

As autoridades portuguesas estabelecem três tipos diferentes de freguesias, para efeitos de ordenamento 

do território:

• freguesias urbanas   - freguesias que possuem densidade populacional superior a 500 

habitantes/km² ou que integrem um lugar com população residente superior ou igual a 5 000 

habitantes. 

• freguesias semi-urbanas   - freguesias não urbanas que possuem densidade populacional superior 

a 100 h/km² e inferior ou igual a 500 h/km², ou que integrem um lugar com população residente 

superior ou igual a 2 000 habitantes e inferior a 5 000 habitantes 

• freguesias rurais   - as restantes.  

Paisagem

O conceito de paisagem existe desde antes da Idade Média, tendo evoluído o seu significado de uma 

divisão administrativa ou religiosa do território até aos dias de hoje em que se incluem nela os aspectos 

ecológicos, culturais, sócio-económicos e até sensoriais, incluindo assim a perspectiva subjectiva e 

temporal do observador (D'abreu et al. 2004).

Compilando diversas fontes bibliográficas citadas por D'abreu et al. (2004) em “Contributos para a 

identificação e caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, a paisagem tem um determinado 

carácter preponderante no estabelecimento da identidade local e que compreende diversos factores como 

a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora, a fauna, a estrutura ecológica, as expressões 

da actividade humana e as relações entre todos estes factores.

A paisagem torna-se, assim, um elemento muito poderoso de identificação cultural, é reconhecida pelas 

populações e constitui um registo da memória colectiva, prolongando-se no tempo enquanto 

representação cultural mesmo depois de  sofrer transformações significativas.

Combinando todas estas vertentes de uma mesma realidade as unidades de paisagem identificadas 

por D'abreu et al. (2004) e citadas neste estudo (unidades de paisagem 115, 121 e 122) são áreas com 

um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das envolventes. Em alguns casos 

não existirá um padrão comum no conjunto da unidade mas sim um forte carácter que é unificador. Esta 

definição de unidade de paisagem corresponde em traços largos ao conceito de “landscape character 

area”, utilizado pelos ingleses (D'abreu et al. 2004).

Campos de Ourique, Almodôvar e Mértola – unidade de paisagem 115

Esta unidade de paisagem inclui-se no agrupamento de paisagem apelidado de Baixo Alentejo. O Baixo 

Alentejo prolonga-se desde a freguesia de São Martinho das Amoreiras até às margens do rio Guadiana 

evidenciando algumas fortes características comuns em toda esta região. São elas a relativa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
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homogeneidade física, que consiste sobretudo no relevo pouco acidentado em que dominam amplas 

zonas aplanadas, bem como o clima extremado, com grande amplitudes térmicas entre o dia e a noite e 

entre o rigor dos invernos e os verões escaldantes. Finalmente, a malha da paisagem em toda esta 

região é no geral muito larga, historicamente assente na organização agrária romana, onde a grande 

propriedade suportou a cultura dos cereais.

A dinâmica social é marcada fortemente pela relação difícil entre proprietários e assalariados rurais e 

associada distribuição dos rendimentos, muito relacionada com a capacidade produtiva da terra e com o 

processo de ocupação do território ao longo do tempo.

O que exprime o caractér do Alentejo em geral e do Baixo Alentejo em particular, «(...) é a sua 

incapacidade para sustentar outra coisa que não culturas extensivas e com rendimentos reduzidos, a 

predominância do povoamento concentrado, a constituição de poderes terra-tenentes de tal modo 

distantes da população dependente, que nenhuma comunicação existe entre esta e aqueles, o que obriga 

a desenvolver uma maneira de ser muito própria, em que aliam formas de enorme resistência e de 

grande passividade.(Mattoso et al., 1997)»(D'abreu et al. 2004) .

As paisagens desta unidade são caracterizadas por um relevo ligeiramente ondulado cortado por vales 

encaixados e por um coberto arbóreo em que domina a azinheira com densidades variáveis e usos do 

subcoberto muito extensivos. No sector oeste nota-se uma ligeira amenidade no clima devido à influência 

oceânica, testemunhada pela presença de montados mistos de sobro e azinho o que justifica a 

delimitação da unidade 115a.

D'abreu et al. (2004) salienta que durante o século XX estas paisagens “sofreram intensas degradações 

em consequência de usos demasiado intensivos relativos à condições edáficas - a expansão desordenada 

dos sistemas cerealíferos e, por vezes, o sobre-pastoreio, levaram à destruição de matas, de montados e 

de matos, à degradação do solo e do sistema hídrico, a uma forte redução da biodiversidade”.

Colinas de Odemira - Unidade de paisagem 121

Esta unidade de paisagem bem como a 122 estão agrupadas por  D'abreu et al. (2004) nas Serras do 

Algarve e Litoral Alentejano formando um conjunto de paisagens com relevos muito movimentados, com 

solos xistosos e uma densa rede hidrográfica.

Nas colinas de Odemira a presença humana sempre escassa  tem vindo a diminuir , fenómeno associado 

à pobreza do solo, aos declives elevados e às plantações de povoamentos florestais de eucaliptos. Os 

aglomerados populacionais são poucos e de reduzida dimensão, encontrando-se construções isoladas, 

abandonadas e em ruínas. A vila de Odemira constitui um elemento socio-económico unificador no limite 

desta paisagem. 

Nas zonas onde o declive é menos acentuado encontram-se manchas de culturas cerealíferas ou 

pastagens. Encontram-se clareiras muito espostas à erosão e propriedades agrícolas abandonadas. Por 

outro lado, surgem em vertentes mais húmidas e amenas populações de Quercus faginea (carvalho 

cerquinho) com fetos cobrindo o solo.

É patente um marcado desiquilibrio funcional e ecológico que resultou da florestação maciça com o 

eucalipto, nas últimas décadas. Os erros cometidos pela instalação destes povoamentos e sua posterior 



gestão contribuiram para agravar os processos de degradação do solo (litossolos já antes afectados por 

uma forte erosão decorrente da cultura de cereais), degradação do ciclo hidrológico e perda de 

biodiversidade (D'abreu et al. 2004).

Serra do Caldeirão - Unidade de paisagem 122

Esta vasta unidade corresponde a paisagens agrestes de movimentado relevo e com reduzida densidade 

populacional. Encontram-se vastas matas, montados e matos. Esta serra diferencia-se da serra de 

Monchique por ser mais seca, mais isolada e mais despovoada. Já no início dos anos 50 do seculo XX 

Gomes Ferreira (1953) afirmava que esta região era um peso morto exceptuando a extracção da cortiça 

e a produção do medronho (D'abreu et al. 2004).

Fig 2 – Vista sobre a serra a sul da aldeia de São Martinho das Amoreiras. Fotografia de Alessando Gristina

Localmente é apelidada de Serra de Odemira e animada na Primavera pela floração do tojo e da esteva. 

As linhas de água afluentes do rio Mira apresentam galerias ripículas bem constituídas com freixos 

salgueiros e silvas (D'abreu et al. 2004).

Nas zonas que não foram degradadas pela plantação de eucaliptos ou pinhais podem-se encontrar 

montados densos, sendo que nas vertentes mais húmidas e amenas ou em vales mais declivosos e 

esquecidos se podem encontrar florestas de sobreiro quase reliquiais (D'abreu et al. 2004).

Montados de Quercus spp. de folha perene – habitat 6310

Mosaico de pastagens naturais perenes sob coberto variável, pouco denso, de sobreiros (Quercus suber) ou/ 

e azinheiras (Q. rotundifolia), associado a um sistema de pastorícia extensiva por ovinos e por vezes 

incluindo parcialmente sistemas de agricultura arvense extensiva em rotações longas. São dominadas por 

hemicriptófitos cespitosos, principalmente Poa bulbosa, Trifolium sp. pl. e Plantago sp. pl. e mais raramente 

correspondem a pastagens anuais (PSRN2000, 2000).

Num montado típico, a regeneração das árvores encontra-se muito deprimida ou mesmo inexistente por 

efeito do uso pastoril (agrícola) do sob-coberto, que impede o sucesso das plântulas de sobreiro ou 



azinheira (PSRN2000, 2000).

Outros usos do solo no sistema de montado tenderam a aumentar após a década de 50 do século XX, 

com a mecanização da agricultura. Nomeadamente, o sistema de rotação em folhas, de culturas arvenses 

ou forrageiras tornou-se mais importante em área e em ciclos mais curtos. Na medida em que o processo 

sucessional de estabelecimento da pastagem de Poetea bulbosae demora pelo menos dez anos, assistiu-se a 

uma diminuição importante da área desta vegetação (PSRN2000, 2000). 

Os sistemas de agricultura, incluindo as culturas (cereais, forragens, girassol, etc.) e ainda “pastagens” 

anuais sub-nitrófilas subsequentes ao ano da cultura, persistiram no sob-coberto associadas ás árvores. 

Estes últimos sistemas não são, por definição, verdadeiros “montados” no sentido dado ao habitat neste 

texto, mas sim pomares de sobreiro ou azinheira com culturas agrícolas. No entanto, como apresentam a 

potencialidade de reconversão, num sentido lato podem ser considerados “montados potenciais”, que 

podem ser recuperados, quer no sentido da pastagem, quer no sentido florestal por adensamento, ou da 

evolução natural da vegetação (vd. Conservação) (PSRN2000, 2000).

Muitos montados não são sistemas ecologicamente sustentáveis, na ausência de gestão. A persistência 

da pastagem depende do sistema agropastoril respectivo e a componente arbórea de acções de 

silvicultura que garantam a regeneração da componente arbórea do sistema, que geralmente não é 

suficiente para garantir a perpetuidade da componente arbórea (vd. Orientações de gestão) (PSRN2000, 

2000).

O Instituto de Conservação da Natureza (ICN) sugere ainda alguns dos serviços prestados por estes 

habitats:  retenção do solo; regulação do ciclo da água; Refúgio de biodiversidade; produção de alimento 

(consumo animal e humano); informação estética; informação espiritual e histórica; educação e ciência 

(PSRN2000, 2000).

Florestas de Quercus suber – habitat 9330

Bosques de copado cerrado, dominados por Quercus suber, por vezes co-dominados por outras árvores; 

com estratos lianóide, arbustivo latifoliado/espinhoso e herbáceo vivaz ombrófilo bem desenvolvidos e 

com intervenção humana reduzida ou nula sob coberto (PSRN2000, 2000).

Os bosques de sobreiro podem ser estremes ou mistos, podendo estar presentes no estrato arbóreo, 

numa proporção de coberto menor que 50%, outras árvores, definindo diversas variantes do habitat. As 

principais árvores, com significado biogeográfico e de conservação relevantes são: Quercus faginea subsp. 

broteroi, Q. faginea subsp. faginea, Q. canariensis, Q. robur, Q. pyrenaica, Q. rotundifolia, Q.coccifera susbp. 

rivasmartinezii, e ainda nototaxa como: Q. x marianica (Q. faginea subsp. broteroi x Q.canariensis), Q. x coutinhoi (Q. 

faginea subsp. broteroi x Q. robur), Q. x neomarei (=Q. x andegavensis = Q. x pyrenaica x Q. robur), Q x mixta (Q. suber  

x Q. rotundifolia). Podem estar presentes outras árvores como, por exemplo, Juniperus oxycedrus subsp. 

lagunae, Olea europaea subsp. Sylvestris, Ceratonia siliqua, Fraxinus angustifolia, Pyrus cordata, Pyrus bourgaeana, Celtis  

australis, Pinus pinaster subsp. atlantica, Arbutus unedo, Erica arborea (PSRN2000, 2000).

Estes bosques conformam um micro-clima florestal sombrio e produzem folhada que origina horizontes 

orgânicos do tipo mull florestal. As orlas arbustivas naturais destes bosques (matagais) são extremamente 

diversificadas e são normalmente matagais/medronhais/carrascais, etc. (i.e. habitates 5230 e 5330). São 

particularmente frequentes, no entanto, os medronhais (combinações de Arbutus unedo, Erica arborea e Laurus 



nobilis – habitat 5310). Estas orlas garantem a protecção/integridade do bosque (PSRN2000, 2000).

Os bosques de Quercus suber estão representados, grosso modo, em todo o território de Portugal continental. 

Desde o Neolítico que estes bosques são objecto de arroteamento para fins agrícolas, pastoris, caça, 

fonte de cortiça e combustível. Na maior parte da área potencial, os sobreirais pristinos foram sendo 

transformados numa estrutura agro-silvo-pastoril, dominada por árvores pouco densas e com o 

subbosque subordinado ao uso agrícola ou pastagem extensiva, i.e. em montados (habitat 6310). Apesar 

de existirem maciços arbóreos mais densos, os bosquetes climácicos bem conservados de sobreiro são 

extremamente raros. Como tal têm um enorme valor de conservação (PSRN2000, 2000).

O ICN sugere ainda alguns dos serviços prestados por estes habitats: Sequestração de CO2; Regulação do 

ciclo da água; Fornecimento de água; Retenção do solo; Formação do solo; Regulação do ciclo de 

nutrientes; Refúgio de biodiversidade; Informação estética; Informação espiritual e histórica; Educação e 

ciência (PSRN2000, 2000).

5. Caracterização da Freguesia de São Martinho das Amoreiras

A Freguesia desde o século XV

A freguesia de S. Martinho das Amoreiras, situa-se no extremo Oeste do concelho de Odemira, a 32 km 

da sede do concelho e a 4 km da estação ferroviária de Amoreiras-Gare. Tem uma área de 143 km2 e 

uma população de 1199 habitantes, a sua densidade populacional é de 8,4 hab/km2, sendo constituída 

por três aldeias (São Martinho das Amoreiras, Aldeia das Amoreiras e Amoreiras-Gare) e por dois lugares 

(Corte Malhão e Conqueiros). (CLASO, 2006)

A sua fundação remonta ao século XV sabendo-se, no entanto, pouco sobre a sua génese até ao século 

XVIII. A freguesia, em 1758 pertencente ao concelho de Ourique e aos domínios da Ordem de Santiago, 

foi anexada ao concelho de Odemira pela primeira vez em 1855, voltando depois ao concelho de Ourique 

para ser devolvida ao concelho de Odemira em 1899. (Quaresma, 2006)

Fig 3 – A aldeia de São Martinho das Amoreiras vista de leste. Fotografia de José Matos



No concelho de Odemira, onde se insere hoje a freguesia de São Martinho das Amoreiras, somente 55% 

dos edifícios são habitados permanentemente, sobressaindo o peso do turismo, mas também da 

desertificação. Quase 60% do parque habitacional do concelho é posterior a 1970 sendo que São 

Martinho das Amoreiras é a freguesia do concelho com mais edificios do concelho construídos antes de 

1919.(CLASO, 2006)

Sabe-se que a Aldeia das Amoreiras é a mais antiga da freguesia e é da tradição oral dos residentes 

desta aldeia mencionar que por ali passava uma Rainha de Portugal  (desconhece-se qual e quando) a 

caminho do Algarve, razão pela qual a aldeia é atravessada por uma estrada com o nome de Estrada da 

Rainha. Esta estrada hoje prossegue apenas por caminhos de terra tendo-se perdido, à primeira vista, o 

caminho da história.

Fig 4 - A Aldeia das Amoreiras vista de sul no outono de 2006. Observa-se a diminuição gradual do 

declive e a diminuição da densidade do coberto florestal. Fotografia de Ana Nobre

A Igreja Paroquial de S. Martinho das Amoreiras foi edificada na segunda metade do século XVIII e é 

caracterizada por uma inspiração barroca, rococó e neoclássica, que foi construída sob a protecção da 

Ordem de Santiago da Espada. São de destacar a majestade da frontaria, a riqueza dos retábulos da 

capela-mor e dos altares laterais, o grande painel de pinturas e ainda o arcaz e o lavabo existentes na 

sacristia (CLASO, 2006).

Esta igreja foi contruída, possivelmente, sob critérios de antiga sacralidade do sítio num contexto em que 

os dois lugares de maior importância – Cunqueiros e Aldeia das Amoreiras – pretenderiam para si esse 

privilégio, traduzindo-se no entanto em insucesso. (Quaresma, 2006)

A força agregadora da igreja paroquial de São Martinho das Amoreiras inverteu lentamente a situação 

demográfica, até que a sede de freguesia acabou por se tornar o principal núcleo populacional. 

Entretanto, Aldeia das Amoreiras perdeu boa parte da sua importância e Conqueiros praticamente 

desapareceu enquanto lugar relevante. Muito mais tarde, já no século XX, nasceria e cresceria 



Amoreiras-Gare, devido ao surgimento de uma estação ferroviária da linha do Sul. (Quaresma, 2006)

Em 1758 segundo o Prior da freguesia habitariam aqui cerca de 1500 pessoas (Quaresma, 2006). Nos 

censos de 2001 contaram-se 1199 habitantes.  Segundo D. Maria Laura residente em São Martinho das 

Amoreiras desde os anos 40, o expoente máximo de população da freguesia durante o século XX deu-se 

nos anos 60, altura em que se contavam cerca de 120 crianças na escola de São Martinho das Amoreiras 

e outras tantas em Corte Malhão. Em 2006 existiam apenas 12 crianças na escola primária que recolhe 

agora crianças da Aldeia das Amoreiras, São Martinho das Amoreiras, Conqueiros e Corte Malhão.

Fig 5 - A aldeia de Amoreiras-Gare vista de este. Fotografia de José Matos.

Actividades Económicas e património natural

As actividades económicas em meio rural estão intimamente ligadas com os recursos naturais e com a 

paisagem. Na freguesia de São Martinho das Amoreiras elas são hoje essencialmente a exploração de 

cortiça, exploração florestal, o comércio local, carpintaria, serralharia, agricultura. 

A exploração florestal é hoje a par da exploração de cortiça a actividade mais empregadora de jovens e 

que consiste essencialmente no trabalho à jorna, na plantação de sobreirais ou na plantação ou abate de 

eucaliptais. É importante referir que estas actividades existem do decurso de uma exploração não 

sustentável dos solos declivosos e xistosos, bem como do incentivo em forma de subsídios. 

Em 1758 o Prior de S. Martinho das Amoreiras, Rodrigo Jozé d'Andrada Homem, escrevia que “esta serra 

chama-se Serra de São Martinho das Amoreiras por ter dentro de si a igreja do mesmo santo. (...) É 

abundatíssima de fontes porque tem regatos todo o ano, que nascem dos mesmos serros, razão porque 

está cheia de hortas, árvores de fruta deliciosa, como peras, ameixas, pessegos, laranjeiras sedreiras. 

“não há casal que não tenha a sua horta e suas vinhas” (Quaresma, 2006).

Dizia o mesmo Prior que junto a São Martinho das amoreiras existia um ribeiro, oriundo da fonte do 

mesmo santo, que unido com outros regatos de outras fontezinhas, dava água suficiente para moerem 

cinco moínhos de água que seguiam ao longo do mesmo ribeiro até à ribeira de Garvão, uma légua 



distante (Quaresma, 2006).

Quaresma (2006), citando Luiz Cardoso em Diccionario Geographico, refere que nesta “terra” não 

nascem rios com excepção de alguns ribeiros sem nome, que se formam das chuvas de inverno e secam 

no periodo estival. Criam algum peixe miúdo, de bordalos a ruivacos que servem “mais de divertimentos 

que de proveito”. Em todo o “distrito” desta freguesia existem quinze moínhos, que moem enquanto não 

secam os ribeiros, enquanto outros moem todo o ano de água permanente de algumas fontes.

Em 1758, o mesmo Prior referia também que na serra de São Martinho das Amoreiras existia muita caça 

nomeadamente: perdizes em abundância, coelhos, poucas lebres, porcos javalizes e corços alguns anos, 

muitos lobos por se criarem rebanhos de ovelhas e essencialmente cabras.  As culturas neste tempo 

eram de trigo, centeio, cevada e em partes de milho e poucos legumes. As maiores propriedades eram 

de muito poucos, sendo um D. Miguel Maldonado quem possuía a maior parte (Quaresma, 2006). 

O Prior de 1758 faz ainda a referência aos solos xistosos da serra, utilizando a denominação sua 

contemporânea de pissarra, pedra muito branda, partindo-se sem muita diligência, não se tendo 

encontrado até então minérios em tempo algum. Já nesta altura a população gozava de uma boa saúde 

uma vez que é referida a presença de pessoas com 80 e mais anos. (Quaresma, 2006)

Património histórico e Edificado

A Necrópole do Pardieiro, descoberta em 1971, é uma necrópole da Idade do Ferro que está situada junto 

da estrada que liga S. Martinho das Amoreiras a Corte Malhão. A estrutura descoberta é composta por 

onze monumentos funerários de planta sub-rectangular, todos justapostos. Estes monumentos 

funerários, em pedra seca, cobriam as sepulturas constituídas por fossas escavadas nos xistos da base, 

cobertas com grandes lajes, por vezes aparelhadas e decoradas. A identificação deste sítio arqueológico 

foi realizada na sequência do achado de uma estela epigrafada com a escrita da primeira Idade do Ferro 

do Sudoeste Peninsular, que se encontra guardada no Museu Regional de Beja. Em 1990, o serviço de 

arqueologia do Estado fez escavações científicas na necrópole do Pardieiro, estando esta estação 

arqueológica em recuperação pela Câmara Municipal de Odemira, com a colaboração da Junta de 

Freguesia, desde 2001 (CLASO, 2006).

O Oratório do Largo Adelino Amaro da Costa caracteriza-se por uma arquitectura religiosa vernácula e 

data do século XVIII. É um pequeno oratório de feição popular, ligado ao surgimento do culto de S. 

Martinho de Tours na região das Amoreiras (CLASO, 2006).

Finalmente é importante referir a grande referência de património edificado da freguesia que é a Igreja 

Paroquial de S. Martinho das Amoreiras, descrita anteriormente neste trabalho.

Património Cultural 

No que ao artesanato diz respeito existem na freguesia algumas práticas artesanais e tradições 

relevantes que podem ser entendidas como regionais por serem desenvolvidas de forma semelhante na 

região serrana envolvente. São exemplos deste artesanato o mel, o pão, a aguardente de medronho, os 

bordados e a tecelagem, os queijos de cabra e ovelha, os enchidos de porco, os trabalhos e 



representações em cortiça, os abegões (carpinteiros de carros, carroças e outros instrumentos agrícolas) 

e finalmente os fabricantes e tocadores de violas campaniças . Na gastronomia evidenciam-se dois doces 

que se dizem inventados nesta freguesia: as alcôncoras e os bolos de gila. Em toda a freguesia de São 

Martinho das Amoreiras existe sensivelmente um representante de cada uma destas artes tradicionais 

(CLASO, 2006).

Na freguesia existe uma tradição musical do Cante ao Baldão acompanhado pelas violas campaniças, 

expressões musicais que têm acompanhado as festividades no fim do verão típicas do fim das 

temporadas de trabalho na apanha da cortiça. Enquanto a população considera importante preservar 

estas tradições musicais que se têm vindo a esmorecer, algumas pessoas mais velhas associam estes 

cantares a um fenómeno desagradável de frequentes e violentas zaragatas que acompanhavam 

tipicamente os cantos ao Baldão, em que vários cantores se desafiam mutuamente improvisando piadas 

de bom e mau gosto uns sobre os outros (Fontes orais).  

As festas populares na aldeia de São Martinho das Amoreiras decorrem no primeiro fim de semana de 

Setembro com Cante ao Baldão, com touradas alentejanas e, hoje em dia, noites com cantoras solistas 

locais ao acordeão e caixa de ritmos. A feira anual realiza-se a 25 de Setembro sendo que há feira todos 

os primeiros domingos de cada mês. Em Amoreiras-Gare decorrem as festas de Maio todos os anos nos 

fins de Abril até ao 1º de Maio , bem como a feira anual a 25 de Julho.

Associativismo 

Existem na freguesia diversos grupos informais, associações e organizações não governamentais sem fins 

lucrativos: Associação para o Desenvolvimento das Amoreiras-Gare (ADAG), Casa do Povo de São 

Martinho das Amoreiras, Grupo Desportivo e Recreativo Amoreirense, Clube de Caçadores Amoreirense, 

Clube de Caçadores “Os veteranos”, Cooperativa de artesanato “Sonho Serrano” (extinta), Grupo de 

Violas Campaniças de São Martinho das Amoreiras, Grupo de Vozes Femininas de Amoreiras Gare, Grupo 

Cantares da Serra, Grupo Cante ao Baldão, CACO – Associação de Artesãos do Concelho de Odemira, 

ESDIME – Cooperativa de Solidariedade Social, Associação TAIPA e mais recentemente o GAIA – Grupo 

de Acção e Intervenção Ambiental e o projecto Centro de Convergência.

6.Discussão do Problema

Três paisagens numa freguesia 
Antes de discutir o problema em estudo, definido no ponto 3, é necessário fazer uma análise das 

eventuais três paisagens da freguesia de São Martinho das Amoreiras para que esta possa ser utilisada 

como caso de estudo para o problema em questão.

Assim, analisando as sugestões de paisagens feitas por D'abreu et al. (2004) é interessante notar que 

nenhuma das aldeias existentes na freguesia se encontram dentro da paisagem definida como Colinas de 

Odemira (121). 

Se é verdade que até há algumas decadas atrás a população nesta freguesia era significativamente 



dispersa, habitando montes para trabalhar o campo e gerir as pastagens, hoje estas edificações estão na 

sua maioria abandonadas, excepto quando reabilitadas por estrangeiros norte e centro-europeus ou 

como segunda residência de quem vive na cidade e procura descanso e paz nas colinas amarelas,verdes 

e roxas da primavera alentejana. De facto, constata-se que apesar de esta unidade de paisagem não ser 

relevante em termos de perimetros urbanos, o carácter unificador da vila de Odemira encontra-se 

presente de forma sensorial ou latente em toda a freguesia. 

No que se refere a uma possivel demarcação clara da unidade de paisagem Colinas de Odemira sobre as 

outras unidades de paisagem sugeridas no mapa por D'Abreu  et al. (2004), tal demarcação é muito 

difícil senão impossível uma vez que o relevo em forma de colina e os usos do solo descritos para a 

unidade 121 existem espalhados e dispersos por praticamente toda a área da freguesia. 

Analisando a unidade de paisagem sugerida como Campos de Ourique, Almodôvar e Mértola (115) é 

importante referir que já o Prior desta freguesia em 1758 descrevia os limites da paróquia como 

terminando a leste nos Campos de Ourique. Constata-se desde logo que a denominação Campos de 

Ourique tem uma razão de ser, podendo também ser associada à sua inclusão no concelho de Ourique 

durante alguns periodos do século XVIII e XIX. 

No que diz respeito à paisagem natural cultural deste extremo leste da freguesia é interessante notar 

que, de facto, se nota em termos de relevo uma diminuição progressiva do acentuado à medida que se 

caminha para leste bem como uma diminuição clara da densidade do coberto florestal, e uma alteração 

qualitativa da dominância do sobreiro para um uso mais diversificado entre o olival, o montado de azinho 

ou sobro, o aumento das culturas cerealíferas, a maior evidência das linhas de água na planície devido 

aos choupos e outra vegetação ripícola. 

As aldeias de Amoreiras-Gare e Amoreiras denotam uma luz mais intensa, as ruas mais direitas e planas 

do que, por comparação, São Martinho das Amoreiras. Na aldeia de Amoreiras-Gare sente-se também 

uma dinâmica de relacionamento entre a população mais informal e mais activa por oposição à zona da 

serra em que se nota nas gentes uma seriedade e respeito mais imponentes, transparecendo uma 

vivência de relações dificeis sobre as terras xistosas da serra e suas as propriedades senhoriais . 

É possivel concluir que as unidades de paisagem sugeridas por D'Abreu  et al. (2004) têm uma 

correspondência no território desta freguesia analisada, sendo porém dificil demarcar com precisão a 

passagem de uma para outra unidade de paisagem.

É, por outro lado, curioso constatar que sendo a freguesia um ponto de convergência de três tipos 

diferentes de paisagem, existe uma variedade de usos do solo diferentes, de luminosidades diferentes e 

de sensações diferentes em toda a sua área, tornando-se tal realidade algo passível de ser  aproveitado, 

valorizado e usufruído pelos seus habitantes e visitantes.

i. Qual a função de uma Freguesia enquanto referência para a gestão do território à escala 

local? (perspectiva geral)



As freguesias enquanto divisão administrativa e gestora do território tem atribuições muito reduzidas e 

dependentes das autarquias (ver Lei169/99 de 18 de Setembro). Por esta razão à freguesia cabe 

essêncialmente a comunicação com a comunidade local, a consulta formal e informal às populações sobre 

as decisões a tomar sobre o território da freguesia e também a administração e direccionamento dos 

recursos locais para a gestão do território no sentido decidido pela entidades administrativas superiores.

Pode-se então que sugerir que o ponto forte da freguesia é o entendimento da realidade local e a 

comunicação com as suas gentes, procurando a todo o tempo definir as relações entre aquilo que são as 

vontades da comunidade e as alterações que todos os actores pretendem inferir à paisagem, com as 

mudanças que se operam na paisagem a outras escalas que não a local, procurando sempre a 

preservação e valorização dos factores que geram a identidade colectiva.

Pode-se sugerir ainda, com base nas atribuições definidas na Lei 169/99, que a freguesia é, no que 

respeita ao planeamento e ordenamento do território, essencialmente um orgão disponível para a análise 

e consulta à realidade local, sob o prisma das relações sociais e culturais com a paisagem.

ii. Como pode ser gerido de forma integrada o território de uma freguesia que tem realidades e 

dinâmicas diferentes? (perspectiva geral)

Constatando as competências e atribuições da Freguesia e valorizando o seu papel de consulta e 

comunicação com a comunidade local, caberá então à freguesia e aos orgãos que a gerem (Junta de 

Freguesia e Assembleia de Freguesia) promover a participação activa dos cidadãos na gestão do seu 

território. 

A participação é um dos maiores desafios das sociedades actuais no que toca à definição das opções de 

gestão do território e à sua real implementação à escala local, por parte de todos os actores 

intervenientes. Sem uma participação activa dos cidadãos e o seu envolvimento no processo de tomada 

de decisão, os planos e objectivos de gestão do território ficam frequentemente postos em causa por não 

recolherem a aprovação e motivação dos agentes locais a quem cabe a verdadeira manutenção e 

alteração dos usos do solo. 

Consequentemente, pode ser considerada como uma prioridade nas funções de uma freguesia no 

trabalho de gestão  do território e da paisagem contemporânea, a dita promoção da participação activa 

dos cidadãos nos processos de decisão e gestão do território, desde as áreas protegidas até aos espaços 

públicos.

iii. Como nasceu a freguesia de São Martinho das Amoreiras e qual a razão da sua delimitação 

geográfica?

A freguesia de São Martinho das Amoreiras iniciou-se, aparentemente, com a Aldeia das Amoreiras 

crescendo, eventualmente, incentivada pela passagem da estrada da Rainha de Lisboa para o Algarve, 

em data incerta. Posteriormente foi construida a Igreja Paroquial de São Martinho das Amoreiras, e em 

torno desta se foram desenvolvendo as casas senhoriais donas da grande parte da propriedade da região. 



Devido à própria dinâmica dos usos extensivos, mas também devido à organização social de outros 

tempos, a propriedade foi sendo agregada em torno de um número reduzido de familias que detinham a 

posse da terra e que a geriam ou arrendavam. Ainda hoje, essencialmente em São Martinho das 

Amoreiras, este fenómeno se mantém, tendo no entanto tendência a alterar-se, devido ao 

despovoamento e à divisão da propriedade. 

Os limites da freguesia foram acompanhando os limites da unidade eclesiástica desde o século XV até ao 

momento em que a delimitação e gestão das freguesias em Portugal passou para a Comissão nacional 

para o Ambiente. Actualmente, é aos municipios que cabe propor a criação de novas freguesias no seu 

território, que devem obedecer a um conjunto de critérios fixados em lei.

A delimitação geográfica da freguesia de São Martinho das Amoreiras resulta assim, nos seus primeiros 

três séculos de existência, de uma gestão eclesiástica e posteriormente até aos dias de hoje de uma 

gestão política ponderada com a influência cada vez menor da Diocese de Beja. 

É de referir ainda que no ano de 2006, as aldeias de São Martinho das Amoreiras e Amoreiras-Gare 

tinham dois párocos diferentes o que evidencia a pouca importância dada pela Igreja Católica à 

manutenção da identidade da Paroquia em justaposição com a identidade da freguesia. Necessário será 

também dizer que a República Portuguesa é um estado-nação laico pelo que não se propõe hoje à Igreja 

Católica outras responsabilidades que não as estritamente religiosas.

iv. O que identifica e unifica a freguesia de São Martinho das Amoreiras?

Esta é uma das questões principais de qualquer povo ou povoamento. Existem sempre, em todos os 

casos, inúmeros factores de identificação colectiva que vão desde o monumento histórico da localidade 

até ao café da esquina, desde as personalidades públicas amadas ou odiadas até aos hábitos quotidianos 

partilhados pela comunidade. 

No caso desta freguesia é interessante referir alguns potenciais símbolos físicos patentes nos quatro 

cantos desta área em estudo. Em Corte Malhão, a antiga escola primária em estado de degradação 

avançada, construída no cume do monte com vista sobre toda a serra constitui um motivo de conversa 

frequente entre os residentes; em São Martinho das Amoreiras a Igreja paroquial que dá as horas a toda 

a população. De forma menos óbvia, poder-se-iam mencionar as ribeiras que atravessavam a aldeia e 

que agora estão escondidas dentro de canalizações ao lado da estrada alcatroada. Em Amoreiras-Gare 

será a estação o grande ponto de referência físico mas poderá ser também actualmente, o novo pavilhão 

para festas ou o campo de futebol para as camadas mais jovens da população. Na Aldeia das Amoreiras, 

podem-se mencionar, por exemplo, as chaminés trabalhadas em estilo islâmico ou a estrada da Rainha 

que atravessa a aldeia desde a ponta norte até à escola primária abandonada.

No ponto de vista social, as relações difíceis entre os assalariados rurais (que na zona da serra, até 

meados do século XX ainda trabalhavam praticamente por comida e abrigo) e os patronos e senhores das 

terras marca ainda fortemente a vivência comunitária da zona serrana, que inclui São Martinho das 

Amoreiras, Corte Malhão e alguns locais pelo caminho.



A vila de Odemira constitui-se também como um ponto de referência unificador. Será assim pelo facto de 

ser sede de concelho, e ter a isso associado um conjunto de actividades desenvolvidas que unem social, 

cultural e económicamente os habitantes de todo o concelho.

Finalmente é importante notar que apesar de algumas tradições terem sido preservadas até aos dias de 

hoje outras tantas têm vindo a ser esquecidas, quer devido ao despovoamento, quer devido às profundas 

alterações dos usos do solos, quer devido a toda uma nova dinâmica e cultura proveniente da rápida 

informação,  mobilidade no trabalho, globalização, etc. São exemplos destas tradições deixadas fugir as 

Cavalhadas (competições solenes de cavaleiros em forma de jogo), o bando pregatório, as festividades 

de uma semana inteira em São Martinho das Amoreiras, as festividades de fim de época da cortiça, a 

banda filarmónica, entre outros.  Por outro lado, algumas actividades inesperadas decorrem agora 

permanentemente no seio da freguesia como aulas de HipHop.

A freguesia de São Martinho das Amoreiras, as suas gentes e particularmente os jovens procuram 

redescobrir a identidade desta freguesia e adaptá-la ao mundo contemporâneo por forma a tornar 

possível a sobrevivência destes aglomerados e a sua redinamização cultural.

v. Como poderá ser feita a gestão territorial da freguesia de São Martinho das Amoreiras?

 

Assumindo as limitações e competências que são atríbuidas às freguesias sobre este domínio, caberá à 

freguesia de São Martinho das Amoreiras constituir-se como um espaço aberto de comunicação com a 

comunidade local sobre gestão das suas paisagens, permitindo a acomodação das diferentes formas de 

estar que se encontram no seio desta divisão administrativa devido à presença de três tipos de paisagens 

diferentes, paisagens naturais e culturais com motivações diferentes.

As recomendações para a gestão do território feitas por D'Abreu et al. (2004) e pelo Plano Sectorial da 

Rede Natural 2000 enquadrado nos habitats de Floresta de Sobreiros e Montados de Quercus spp., 

presentes na área em estudo apontam no mesmo sentido. Ambos recomendam a preservação e 

valorização dos habitats naturais sempre que eles se revistam de um valor específico resultante de um 

equilibrio ecológico com diversidade vegetal e animal, prestanto importantes serviços ecológicos ao 

território.

Na prática, por estes autores bem como por Cabral et al. (2005) são sugeridas acções como a gestão 

cuidada das zonas ripícolas, das cumeadas dos montes e das zonas com declives acentuados. Nestas 

áreas em particular, bem como em todo o território em geral, deve ser dada atenção aos importantes 

serviços de protecção e produção prestados pelas florestas. Deve ser valorizada a protecção oferecida 

pela floresta pelo combate à erosão do solos através da regeneração da floresta com espécies autóctones 

reduzindo até um máximo de 15% a quantidade de espécies exógenas como o eucalipto. Deve ser 

valorizado e promovido crescimento do sub-bosque associado às florestas de sobreiras e aos montados 

como forma de melhoramento e protecção dos solos e simultaneamente como forma de maximizar a 

função produtiva da floresta.

De facto , é através do aproveitamento multifuncional da floresta que se tornará possivel sobreviver 

nesta região de solos erodidos e esquelécticos, conseguindo assim valores acrescentados através da sua 



exploração para madeira, biomassa, aguardente de medronho, pastagens, turismo, educação e ciência, 

recreação, produção de água, agricultura, protecção ao fogo, entre outros.

7.Conclusão

A presença de várias paisagens no seio de uma freguesia levanta questões relevantes sobre a forma de 

gestão local do território e as formas de analisar e intervir sobre o mesmo a várias escalas.

Qual será a forma mais adequada de consultar e envolver activamente as populações na gestão do seu 

território e paisagens?

Porque razão as delimitações geográficas das freguesias não se assemelham às delimitações de uma 

unidade de paisagem?

Discutidos e analisados os resultados deste estudo é possivel concluir que as delimitações geográficas 

das freguesias têm origem históricas e culturais várias, algumas sendo atríbuidas à organização 

eclesiástica e outras à administração política do nosso país.

É, no caso de estudo, praticamente impossível definir com exactidão as fronteiras das unidades de 

paisagens sugeridas em “ Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal 

Continental “.  É , no entanto,  possivel constatar que existem unidades de paisagens diferentes com 

patrimónios culturais e naturais diferentes e que consequentemente não podem ser geridos de uma 

mesma forma.

Sendo a freguesia a mais pequena divisão administrativa exitente em Portugal, é-lhe conferido um papel 

primordial na consulta e envolvimento da população na gestão do território. Assim, deve ser uma 

prioridade a esta escala a promoção da participaçao pública nos processos de análise e decisão sobre as 

alterações a operar no território. 

No caso concreto da Freguesia de São Martinho das Amoreiras, devido à suas características edafo-

climáticas e às diferentes unidades de paisagem presentes, a sua gestão tem de passar forçosamente 

pela valorização e preservação do carácter multifuncional de cada uma das paisagens e da integração das 

várias no seu todo.

A implementação e manutenção de qualquer alteração no território depende sempre da colaboração ou 

mesmo acção das comunidades locais pelo que se considera, também na freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, de máxima importância o seu envolvimento na gestão da área da freguesia.
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