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Resumo  

As paisagens rurais são efémeras, já que correspondem ao registo de uma sociedade 
rural em constante mudança. Portugal exibe marcas de um interior a despovoar-se, reflexo de 
amplos fluxos populacionais que ao longo dos anos se direcionaram para os núcleos urbanos, 
em busca das comodidades citadinas. Nesta comunicação discute-se a transformação sofrida 
por casos exemplificativos de freguesias serranas localizadas no norte e centro de Portugal e 
tenta-se perceber as dinâmicas subjacentes à nova procura deste rural onde as riquezas 
naturais (re)emergem com renovados interesses. 
 
Palavras chave: Desenvolvimento rural; multifuncionalidade; declínio demográfico; 
revitalização. 
 
 
Abstract 
EPHEMERAL RURAL LANDSCAPES… RURAL AREAS IN (TRANS) FORMATION. 

Rural landscapes are ephemeral, because they correspond to the registration of a 
changing rural society. Portugal shows the marks of an interior demographic decline, 
reflecting large population flows over the years that are directed to the urban centers in search 
of city entertainment facilities. This communication discusses the transformation suffered by 
exemplary cases of mountain parishes located in the north and center of Portugal and try to 
understand the dynamics underlying the demand for this new countryside where natural riches 
(re)emerge with renewed interest. 
 
Keywords: Rural development; multifunctionality; demographic decline; revitalization. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O Norte de Portugal sobressai à escala nacional, entre outros parâmetros, pela forte 
densidade populacional, se bem que territorialmente seja muito heterogéneo e agregue 
também alguns indicadores sociais e económicos marcadamente problemáticos. Se 
prolongarmos esta análise à região centro, o cenário repete-se, dado que, embora estejamos 
perante realidades geográficas diferentes, a tendência que mais se destaca em ambas as 
regiões seja a litoralização demográfica e do sector produtivo, de facto indiscutíveis.  
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O cenário anterior, porém, ainda se torna mais complexo quando se incide em espaços 
periféricos como são os espaços de morfologia serrana, quer sejam os transmontanos, quer 
sejam os beirãos. Estes despovoam-se, numa trajetória indissociável do progressivo 
envelhecimento populacional e da estagnação/declínio do quadro económico regional, 
colocando-se em causa a preservação destas paisagens. Não obstante, e apesar de no mundo 
rural sobressaírem tendências preocupantes, persistem também múltiplas potencialidades e 
embora, com frequência, sejam ignoradas, tal tendência tem de ser urgentemente alterada, 
apostando-se na revitalização, sobretudo quando se tem em mente a coesão territorial. 

Sendo a heterogeneidade a tónica, aspecto distintivo que pode ser despoletador de 
dinâmicas importantes, e correspondendo os espaços de morfologia serrana aos mais 
preocupantes, aqueles que maiores perdas de dinamismo têm evidenciado, neste artigo 
selecionamos duas freguesias com este enquadramento (fig. 1), inserindo-se a primeira, 
Magueija, no concelho de Lamego, nas vertentes da Serra das Meadas (faldas da Serra de 
Montemuro) e a segunda, Macieira de Alcoba, no concelho de Águeda, na Serra do Caramulo. 

 
Figura 1 - Localização das freguesias de Magueija (Montemuro) e Macieira de Alcoba 

(Caramulo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espaços envoltos em problemáticas diversas, são detentoras contudo, de múltiplas 

potencialidades que, com frequência, são subaproveitadas. Há, pois, que alterar este cenário, 
única forma de aplicar e potenciar os fundos comunitários disponibilizados para o efeito. 
Aliás, tendo em consideração o “Quadro de Referência Estratégica Nacional - 2007/2013”, na 
sua vertente direcionada ao desenvolvimento rural, consubstanciada no PRODER, sobressaem 
referências ao aumento da competitividade do sector agrícola e florestal, sobretudo das fileiras 
estratégicas de elevada especialização como é o caso do vinho, mas sem descurar a diversidade, as 
especificidades endógenas, valorizando e promovendo os artigos certificados (MADRP, 2007a). 
Assim se privilegia a sustentabilidade dos espaços rurais e os seus recursos, aumentando em 
simultâneo a coesão territorial, enquanto se qualifica os recursos humanos e se incrementa a 
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multifuncionalidade, diversificando desta forma a economia rural e aumentando a qualidade de 
vida da população residente (MADRP, 2007b). 

Tal concretiza-se aplicando os fundos oriundos do PRODER, mas numa perspectiva que 
possibilita a expansão das capacidades locais e regionais e a execução da abordagem LEADER. 
Só neste contexto, implicando os diferentes atores, se dilatará a coesão territorial, ampliando em 
simultâneo a competitividade local e regional, e, consequentemente, a sustentabilidade dos 
espaços rurais. Todavia, qual o posicionamento dos atores privados e do poder autárquico na 
aplicação das estratégias tendentes a minimizar os desequilíbrios referenciados? Os casos a 
analisar neste artigo são representativos destas problemáticas. 
 
 
2. MAGUEIJA, UMA FREGUESIA SERRANA DO MONTEMURO 
 2.1 Breves notas de enquadramento 
 

Magueija é uma freguesia implantada no concelho de Lamego, norte de Portugal, 
contígua ao espaço vitícola duriense e ao histórico núcleo episcopal de Lamego. Iniciando a 
nossa viagem na margem esquerda do rio Douro e caminhando para sul, rapidamente se 
ultrapassa Lamego, também designada a “capital cultural do Douro” (AZEVEDO, s/d: 314), 
confrontando-nos com uma paisagem beirã onde os vinhedos foram substituídos por uma 
policultura tradicional apenas entrecortada pela floresta e por pomares. É neste cenário que 
sobressai Magueija percorridos apenas 15 quilómetros para sul da cidade, acompanhando a 
substituição dos vinhedos durienses pela cerealicultura e pela criação de gado. No entanto, 
apesar de distintos, estes espaços sempre foram complementares, pois da serra partiam as 
“rogas”1 para as vindimas do Douro.  

Freguesia cujo sustentáculo económico tradicionalmente se fundamentava na produção 
de cereais, linho e batata, com as que lhe são contíguas, alimentavam a urbe lamecense e as 
freguesias vitícolas de onde, aliás, recebiam o vinho, o azeite e as frutas. Há, porém, que 
apresentar as características mais relevantes da freguesia. 

Inscrita na área administrativa de Lamego, Magueija encontra-se na Serra das Medas, na 
transição para a Serra do Montemuro. Com cerca de 10,35 Km2, é um exemplo típico de um 
espaço montanhoso, de relevo acidentado e substrato granítico, onde se realça o rio Balsemão 
e outras linhas de água que, no seu trajecto, exibem centenas de “poças” e de canais de 
irrigação, numa autêntica “engenharia hidráulica” centenária. Além dos recursos hídricos, 
também em termos edáficos sobressaem solos profundos e humíferos até cerca dos 750-850 
metros de altitude, onde se localiza a generalidade dos lugares habitados, e só quando se 
ultrapassam os 900 metros, surgem os solos esqueléticos e os baldios. 

No que respeita ao âmbito climático, embora a freguesia se localize nas proximidades do 
vale duriense, aqui pontuam temperaturas “amenas” (média anual próxima dos 17ºC), mas 
com invernos chuvosos e rigorosos, se bem que com cambiantes mais agrestes nos lugares 
mais alcandorados, onde a neve pode permanecer por vários dias consecutivos até atingir um 
máximo de 30 a 45 dias. Acresce que nos pontos mais elevados persistem, ao longo de todo o 
ano, ventos de direção predominante NW e NNW, aproveitados para a instalação de um 
parque eólico desde 1996 (PINA, 2007). 

Esta diversidade, patente no quadro natural, repete-se em termos de povoamento. Com 
efeito, excetuando os lugares mais desabrigados, os restantes ostentam um enquadramento 
paisagístico extraordinário (Figura 2), para além de um património construído, cultural e 
social assinalável. Destacam-se, contudo, os lugares de Magueija e Magueijinha onde o 

                                                 
1 Uma “roga” era um agrupamento de pessoas provenientes dos meios serranos que se deslocavam para as 
vindimas do Douro, instalando-se na quinta para a qual tinham sido contratados. 
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pelourinho do século XVI e a antiga cadeia recordam que já foi sede de concelho até à 
reestruturação administrativa do século XIX (COSTA, 1975). Por outro lado, se quando se 
ascende na vertente sobressaem os edifícios mais singelos, aí a valorização da paisagem 
sobrepõe-se à menor ostentação patrimonial, como é visível em Vila Lobos, lugar onde, 
literalmente, as habitações se misturam com blocos de granito. Lugar implantado acima dos 
850 metros de altitude, apesar de possuir um enquadramento paisagístico deslumbrante, aí 
sobressai o abandono, sobretudo das infraestruturas de apoio aos rebanhos. 

 
Figura 2 - A freguesia de Magueija. 

 

 
Fonte: Foto de Helena Pina, Junho de 2011 
 
Estamos perante uma paisagem bucólica onde domina um sector agrícola que apostou 

na trilogia cereais/batata/pecuária, se bem que também neste âmbito a diversidade seja 
indelével. Na realidade, se nas margens do rio Balsemão predominam “leiras” verdejantes, 
ascendendo na vertente sobressaem já as leiras onde a batata e os cereais se desenvolvem e 
acima dos 850 metros os baldios por onde deambulam os rebanhos. Na vertente umbria, por 
seu lado, subsistem os soutos que nutrem o “porco cevado”, suíno de raça bísara que durante 
uma parte substancial do seu desenvolvimento é alimentado com as castanhas de menor 
calibre. Assim se alimentava o porco, obtendo-se uma carne cujas qualidades organoléticas, já 
no século XVI, justificaram a primazia no abastecimento da corte. Em síntese, as 
potencialidades endógenas de Magueija são inúmeras, todavia as problemáticas sucedem-se, 
conjugando-se as de índole ambiental com as demográficas e as económicas. 
 
 
2.2 Alguns aspectos sociais e culturais de Magueija 
 

Indiscutivelmente o quadro demográfico existente em Magueija (fig. 3) é muito 
preocupante. Depois de acréscimos populacionais contínuos até à década de cinquenta do séc. 
XX, se bem que sofrendo interferências diversas (conflitos mundiais, crises agrícolas e até as 
registadas no espaço vitícola contíguo), posteriormente, na sequência de intensos fluxos 
migratórios, instituíram-se decréscimos contínuos e acentuados, conduzindo a que, já em 
1991, a população que permanecia em Magueija fosse inferior à existente em 1864. De facto, 
se em 1864 foram recenseados 907 habitantes, em 1991 apenas perduravam 860 e, duas 
décadas mais tarde, apenas 591, valor que, por sua vez, correspondia a cerca de 39% da 
vigente em 1950 (1520 habitantes), data em que se atingiu o seu máximo populacional. Era o 
reflexo de crises cerealíferas sucessivas, ainda amplificadas quando se conjugavam com uma 
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reduzida produção de castanha e de batata. Neste contexto, a prioridade máxima da população 
local era a sobrevivência, o que induziu os homens a deslocar-se para os “trabalhos no Douro”, 
razão pela qual, em 1878, a população residente era essencialmente feminina e jovem. Na 
realidade, nessa data aqueles que ainda não tinham atingido os 21 anos de idade agregavam 
40,8%, enquanto a população com mais de 65 anos de idade era inferior a 8%. Acresce que 
78,2% eram analfabetos (PINA, 2007). 
 

Figura 3-  Evolução da população residente na freguesia de Magueija (1864 – 2011). 
 

 
 
Já no século XX, enquanto a cerealicultura nacional beneficiou de uma conjuntura 

favorável, sobressaíram os acréscimos populacionais, mas com a redução dos subsídios até à 
total abolição, associada a maus anos agrícolas, esta tendência alterou-se, sendo claro o 
declínio demográfico. Para a fundamentação deste cenário há, porém, que reunir ainda a 
repercussão das constantes pragas do escaravelho na cultura da batata e as crises no espaço 
duriense mas, sobretudo, o reflexo da deficiente estrutura fundiária e da debilidade dos 
circuitos de comercialização dos produtos regionais (PINA, 2010).  

Perante este declínio demográfico, permaneceu na freguesia uma população idosa e com 
baixa taxa de formação, sobretudo a agrícola, já que em 2011 cerca de 29% dos residentes 
tinham ultrapassado os 65 anos de idade, enquanto 70% possuíam o nível de escolaridade 
básico e 26,4% eram analfabetos (INE, 2011). Não obstante, eram eles que sustentavam o 
setor agrícola que ainda subsistia. Entretanto, os que ainda não tinham atingido sequer os 15 
anos de idade, restringiam-se a 12,7%2, possuíam a escolaridade mínima obrigatória e só em 
casos excecionais a ultrapassavam. Quando tal sucedia, dada a existência de transportes 
públicos assegurados, a diversas horas do dia, com a sede concelhia, exerciam funções de 
âmbito terciário nos núcleos urbanos regionais, razão pela qual Magueija se transformou num 
espaço envelhecido onde predomina a função residencial. Em simultâneo, multiplicavam-se 
os abandonos das habitações familiares sem acessos condignos, conduzindo a que no início do 
século XXI cerca de 60% dos edifícios da freguesia evidenciassem um adiantado estado de 
degradação (PINA, 2011). Apesar do excecional enquadramento paisagístico, Magueija 
despovoa-se, franqueando à deterioração um património distintivo notável. 

 

                                                 
2 Em 1981 ainda totalizavam 44,5% mas na década seguinte restringiam-se a 18,3% (INE, Recenseamentos Gerais da 
População de 1981 e 1991). 
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2.3 O quadro económico: breves referências  
 

No que se refere ao quadro económico autóctone o cenário era também preocupante, já 
que apesar da agropecuária continuar a comandar o tecido económico local, o setor agrícola 
envolvia-se em múltiplas problemáticas. De facto, como geracionalmente, através da 
transmissão dos bens por herança se operou uma subdivisão contínua dos prédios, estes 
atingiram áreas insignificantes e, por consequência, a inviabilidade económica, acumulando-
se os abandonos. Assim, enquanto em 1979 ainda foram referenciadas 199 explorações, dez 
anos mais tarde esse valor fixou-se em 74 e, em 2009, data do último recenseamento (quadro 
1), subsistiam apenas 30. Acresce que, embora dominassem as explorações com 1 a 2 ha e 
fossem em número muito restrito as que ultrapassavam os 10 ha, em 2009, a dimensão média 
das explorações era de 13,3 ha se incluíssemos a área de baldios, mas 1 ha apenas se 
restringíssemos a nossa análise à área da Superfície Agrícola Utilizada (SAU). Como esta 
área ainda se dispersava por 9,8 blocos, assim se justificava que, nos lugares habitados, se 
multiplicassem os quintais com 50 a 500 m2 e a inviabilidade económica das explorações 
agrícolas.  

                  
Quadro 1  - Alguns indicadores sobre o setor agrícola de Magueija (1989, 

1999 e 2009).  
    

Indicadores 1989 1999 2009 
  Nº total de explorações agrícolas 72 43 30 
  Área Total (ha) 298 300 398 
  S.A.U. (ha) 194 98 30 

  Nº total de blocos 612 251 294 
  Nº médio blocos/exploração 8,5 5,8 9,8 

  Dimensão média explorações (SAU)  2,7 ha 2,3 ha 1,0 ha 
 Fonte: INE, Recenseamentos Agrícolas de 1989, 1999 e 2009. 

 
O abandono total ou parcial das explorações agrícolas é uma realidade, continuando 

apenas os trabalhos nos prédios próximos da habitação do agricultor, com acessos condignos 
e recursos hídricos. Neste contexto, 70% do solo agroflorestal de Magueija encontra-se 
abandonado no início do século XXI, acentuando-se a degradação ambiental.  

Idêntico cenário atingiu a pecuária. Se em meados do século passado ainda se 
distinguiam na paisagem mais de dois milhares de cabeças de ovinos e caprinos, em 2009 
subsistia apenas um rebanho de 200 cabeças (INE, Recenseamento Agrícola de 2009). 
Reflexo da crise que se instalou no país, ressurgem também os agricultores que apostam na 
pecuária mas de auto subsistência (galináceos, ovinos e caprinos), se bem que em número 
contido. No que concerne aos bovinos, se até à década de oitenta do século XX as explorações 
agrícolas possuíam 2 a 4 cabeças, na actualidade não existe nenhum exemplar. E, para 
concluir esta análise, acrescente-se que também a produção do “porco cevado” que tinha sido 
quase abandonado, paulatinamente está a ser reativado, valorizando em simultâneo os soutos, 
os produtos hortícolas e as pastagens autóctones. 

Em termos económicos anexavam-se apenas as mercearias e os cafés, dispersos pelos 
lugares de maior dimensão, e atividades associadas à construção civil, à manutenção dos 
edifícios (trolhas, carpinteiros) ou a criação de artefactos artesanais (socos de madeira, 
colchas de trapos) e acabamento de varões, agora vocacionados para a decoração das 
habitações. 

A população agrícola, por seu lado, em 2009 abrangia apenas 14,9% de residentes, ou 
seja, 88 habitantes, quando ainda em 1989 eram 322. Além disso, o seu perfil sócio-
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económico continuava muito débil, já que predominavam os idosos analfabetos ou com o 
ensino básico e formação empírica. Os mais jovens desligaram-se das atividades agrícolas e 
da pecuária. Em síntese, o quadro humano associado às explorações agrícolas de Magueija é 
insignificante e encontra-se em contínuo decréscimo. No entanto, as potencialidades 
endógenas persistem, num cenário onde a sustentabilidade é possível, sobretudo se lhe 
adicionarem uma complementaridade com espaços distintos, designadamente com os 
durienses. 

  
 

2.4 Algumas estratégias para o desenvolvimento de Magueija 
 

É uma conjuntura muito problemática a que vem permanecendo em Magueija, no 
entanto o seu património é fabuloso. Inclui as “poças” e os canais de irrigação, que, apesar de 
abandonados, persistem, bem como as aldeias com tipologias distintas de acordo com a sua 
implantação na vertente e a respetiva funcionalidade, um património paisagístico e cultural 
excecional que está subaproveitado! Timidamente revitaliza-se este espaço, até porque existem 
outras atividades que se podem anexar às tradicionais, como a agricultura biológica, a 
reflorestação técnica, para além da aposta no ecoturismo ou em qualquer modalidade de Turismo 
em Espaço Rural (TER). Neste sentido, se com base na iniciativa privada se recuperam os 
edifícios, preservando-se a traça regional, mas para habitação secundária e, outros específicos 
como os moinhos hidráulicos também para turismo, por seu lado a autarquia reconverteu e 
ampliou os acessos e as infraestruturas básicas, atos indispensáveis para se atingirem as condições 
básicas que favoreçam a permanência daqueles que nasceram na freguesia. Apostou-se também 
intensamente na vertente social, visível no apoio à terceira idade, na prevenção e tratamento de 
dependências e deficiências físicas e no transporte de doentes. Como complemento e tendo em 
vista a preservação da cultura e tradições locais, procedeu-se a uma recolha exaustiva e registo e 
atividades preparatórias da criação de um núcleo museológico, outra das apostas estratégicas do 
poder autárquico.  

Procedeu-se, de igual modo, à manutenção dos espaços florestados implantados nos baldios 
sob jurisdição da junta de freguesia, ocupando em termos laborais diversos residentes ativos. 
Avança-se agora para outras fruições destes espaços, instituindo-se novos projetos que incluem a 
criação de trilhos pedestres temáticos que divulguem a diversidade faunística e florística existente, 
se acompanhem os rebanhos e se revitalize o artesanato que inclui a produção de socos de 
madeira e a confeção de tapetes e colchas de trapos. Recorde-se também a criação de um pólo do 
Museu Etnográfico integrado na reconversão das margens do Balsemão e dos moinhos. Poderá 
integrar-se num empreendimento turístico polifuncional. Mas, indiscutivelmente, seria a aposta 
estratégica no associativismo que catapultaria esta freguesia, nomeadamente o seu setor 
agropecuário e florestal, com especial destaque para a criação do “porco cevado” e atividades 
conexas. Todavia, coloca-se o problema de saber quem patrocinaria e coordenaria esta iniciativa 
perante o quadro envelhecido dos agricultores e a existência de uma estrutura fundiária tão 
adversa. No entanto, tal é indispensável, pois corresponde a uma das formas de concretizar os 
projetos idealizados, viabilizando a candidatura a financiamentos comunitários através do 
PRODER. É certo que um dos grandes obstáculos a vencer se relaciona com a mentalidade 
conservadora da maioria dos proprietários agrícolas, mas perante o quadro de abandono vigente e 
o seu desânimo, está criada uma conjuntura onde se vislumbra alguma recetividade à inovação, ao 
associativismo, nomeadamente através da cedência, a título oneroso, do solo aos mais jovens. 
Estes podem criar postos de trabalho, apostando na mudança ou na revitalização de atividades 
tradicionais, para além de englobarem a recuperação das habitações e a execução das tarefas 
agrícolas. Assim se poderá revitalizar e certificar a criação do “porco cevado” e atividades 
conexas (enchidos, matança do porco), para além da apanha da castanha e da culinária associada, 
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que, desta forma, resgataria também a “Falacha3”. Aliás, para estas iniciativas contam com os 
esforços da Associação de Amigos do Rio Balsemão (ASAMIRB). Estas são algumas das 
estratégias que possibilitam a dinamização destes espaços, convertendo-se o cenário existente. 
 
 
3. MACIEIRA DE ALCOBA– FREGUESIA SERRANA DO CENTRO DE 
PORTUGAL 
3.1 Notas de enquadramento 
 

Macieira de Alcoba é sede de uma das freguesias mais orientais do concelho de Águeda 
(fig. 1). Situada nos contrafortes da Serra do Caramulo, na sua vertente ocidental, entre os 
vales dos rios Águeda e Alfusqueiro, encontra-se a cerca de 25 quilómetros de distância de 
Águeda, sede de concelho e a cidade mais próxima. 

A freguesia de Macieira de Alcoba (fig. 4) estende-se por uma área de 9,39 Km2 e é 
constituída por quatro lugares ou aldeias, respetivamente, Macieira de Alcoba, Carvalho, 
Ribeiro e Urgueira. Esta última é a aldeia que se encontra a maior altitude, correspondendo à 
mais oriental da freguesia. Com altitudes compreendidas entre 180m, junto ao rio Águeda, e 
762m na serra da Urgueira, predominam as vertentes convexas com declives médios 
próximos dos 20º. Com um substrato geológico granítico, em Macieira de Alcoba dominam 
os cambissolos húmicos férteis. Do ponto de vista climático podemos afirmar que apresenta 
invernos com temperaturas mínimas entre 2ºC a 4ºC e quinze a trinta dias com temperaturas 
mínimas inferiores a 0ºC. No verão a temperatura máxima média varia entre 23ºC e os 29ºC. 
A precipitação ocorre, sobretudo, no outono e no inverno com o valor médio anual de 
1883,5mm (FERREIRA, 1995). 
 

Figura 4 - A freguesia de Macieira de Alcoba 
 

 
                                    Fonte: Foto de Carmen Ferreira, Agosto de 2012 

 
Espaço onde a policultura tradicional, de estrutura familiar, prossegue, correspondendo 

a uma das atividades fulcrais que dinamizam a freguesia, não podemos, contudo, ignorar o 
impacte dos espaços florestados, de facto os predominantes na paisagem, sobretudo acima dos 
500 metros de altitude. Neste contexto, a vegetação natural da serra é sobretudo composta por 
espécies arbóreas como os carvalhos (Quercus faginea), sobreiros (Quercus suber) e 
castanheiros (Castanea sativa). Há, no entanto, que acrescentar alterações importantes, 
                                                 
3 A “Falacha” é um doce típico feito à base de farinha de castanha. 
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sobretudo a partir da segunda metade do séc. XX, quando se assistiu à introdução de novas 
espécies neste domínio serrano. Com efeito, e na sequência das campanhas de reflorestação 
do Estado Novo, na década de quarenta introduziu-se o pinheiro bravo (Pinus pinaster) e, 
mais tarde, já na década de setenta, perspetivando uma maior rentabilidade das explorações 
agroflorestais locais, do eucalipto (Eucalyptus globulus) espécie que se expandiu na sequência 
dos incêndios florestais que ocorreram com maior frequência a partir desta década, 
aprofundando, desta forma, a sua área de dominância. 
 
 
3.2 Alguns aspectos demográficos 
 

Há que apresentar também alguns indicadores relativos ao quadro demográfico de 
Macieira de Alcoba (fig. 5). Imediatamente detetamos semelhanças com Magueija, se bem 
que matizadas pelo quadro local e regional. Com efeito, rapidamente verificamos que esta 
freguesia implantada a altitudes mais favoráveis do que o anterior exemplo, apresenta também 
uma localização mais apelativa pois encontra-se mais próximo do litoral e dos seus atrativos. 
Neste contexto, no início do século XX era de realçar um pequeno acréscimo populacional 
mas que foi interrompido a partir da década de cinquenta, declinando então o número de 
residentes, respondendo aos apelos do litoral, numa correlação com o seu desenvolvimento 
industrial e do setor terciário, bem como da melhoria das acessibilidades, nomeadamente a 
ligação à EN1 e, consequentemente, a Lisboa, mas também a Águeda, a Albergaria a Velha e 
a Aveiro.  
 

Figura 5 – Evolução da população de Macieira de Alcoba desde o séc. XX ao séc. XXI. 
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                    Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1900 a 2011. 

 
Desta forma, Macieira de Alcoba tem vindo a perder residentes, sobretudo a partir da 

década de cinquenta. Esta tendência foi suavizada na década de oitenta com a receção dos 
“retornados”, após a independência das ex-colónias portuguesas, mas também com o regresso 
de ex-emigrantes. Assim, o despovoamento é a tónica, como se confirma ao verificarmos que 
em 2011 (fig. 5) permanecem na freguesia apenas 84 habitantes, ou seja, 23,6% da população 
registada em 1940, quando se atingiu o máximo populacional em Macieira de Alcoba (356 
habitantes).  

No que se refere à estrutura etária atual (quadro 2) esta evidencia uma população 
envelhecida, correspondendo a classe etária de mais de 65 anos a 62% da população residente. 
Estamos perante uma população reduzida e muito envelhecida, um obstáculo certamente à 
introdução de inovações que proporcionem um desenvolvimento sustentável, mas 
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ultrapassado dada a existência de potencialidades locais que atraem quer novos estratos, quer 
as segundas gerações decorrentes dos naturais de Macieira de Alcoba alicerçadas na faixa 
litoral portuguesa ou no estrangeiro. Com a implementação de novas dinâmicas enquadradas 
por iniciativas autárquicas locais e apoiadas pela Câmara Municipal de Águeda, apostou-se na 
revitalização deste espaço implementando uma perspetiva multifuncional. 

 
Quadro 2 - Estrutura etária da população de Macieira de Alcoba em 2011 

 
Classe etária Homens Mulheres Total 

0 – 14 anos 3 0 3 

15 – 24 anos 1 1 2 

25 – 64 anos 10 17 27 

+ 64 anos 24 28 52 

Total 38 46 84 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2011 (dados preliminares) 
 
 
3.3 A estrutura económica local 
 

Para apresentarmos as linhas básicas que estruturaram o quadro económico local, há que 
referir algo sobre as características e evolução das principais infraestruturas, nomeadamente 
as acessibilidades. Neste âmbito, se em termos regionais e, sobretudo na ligação à sede 
concelhia e ao litoral o cenário não era o mais desfavorável, já a conexão de Macieira de 
Alcoba com a sede concretizava-se através da EN230, via Talhadas, via asfaltada apenas entre 
as décadas de setenta e oitenta4. Quebrava-se o isolamento e, em simultâneo, apostava-se na 
criação das infraestruturas básicas e na implantação da rede elétrica que chegou às aldeias de 
Macieira de Alcoba apenas na década de oitenta (ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA OS 
SERRANOS, 2010). Por outro lado, não existia rede de saneamento nem rede pública de 
abastecimento de água ao domicílio, recorrendo as populações aos dois fontanários públicos 
existentes ou a fontes e poços. Até à década de noventa, os telefones eram raros, existindo 
apenas um posto público na freguesia para além de alguns privados, instalados por algumas 
famílias. Não obstante, esta quase ausência de infra-estruturas locais de comunicação com o 
exterior contribuiu para preservar o modo de vida comunitário e auto-suficiente desta 
freguesia serrana. Sem uma atividade comercial ou industrial significativa, excetuando a 
taberna e um pequeno café, a estrutura económica de Macieira de Alcoba era precária, 
suprindo-se as falhas no abastecimento de produtos básicos e alimentares com a passagem de 
uma carrinha semanalmente. Aliás, este era um quadro generalizado nos espaços rurais do 
interior, incluindo Magueija, onde o declínio demográfico induziu ao encerramento das 
poucas atividades comerciais locais. Neste contexto, freguesias que, num quadro tradicional, 
eram autónomas, no final da década de oitenta estavam dependentes do exterior. 

Em termos de transportes existia apenas uma camioneta diária que passava em Macieira 
de Alcoba pela manhã, em direção a Águeda, regressando à noite. Nas últimas décadas do séc. 
XX, existiam na aldeia 13 automóveis e 3 motorizadas que permitiam, com frequência, uma 
utilização conjunta pelos habitantes da aldeia (RIOBOM, 1983).  

A área agrícola, por seu lado, embora fosse a atividade primordial, estava também em 
declínio, acompanhando a recessão demográfica referida. Deste modo, se em 1965 existia 

                                                 
4 Mais uma similitude com Magueija. Só após a revolução política registada em Portugal, em 1974, se apostou nos 
espaços periféricos como os aqui analisados, designadamente nas acessibilidades locais e em infraestruturas básicas. 
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uma área agrícola que ocupava 11,8% do território da freguesia, em 1993 a área diminui para 
9,7% (FERREIRA, 1995). Macieira de Alcoba vivia quase exclusivamente de uma agro-
pecuária de subsistência que assentava num regime de propriedade minifundiária.  

  
 

3.4 O desenvolvimento de Macieira de Alcoba: algumas linhas estratégicas 
 

Seria a aposta estratégica da Câmara Municipal de Águeda nos atrativos ambientais de 
Macieira de Alcoba, associada ao turismo, que despoletaria a inversão das principais 
tendências recessivas. Na verdade, o interesse revelado pela Câmara Municipal de Águeda 
para o desenvolvimento turístico desta aldeia remonta já a 1977, onde um artigo do Diário 
Popular (15 de Setembro de 1977) apresentava Macieira de Alcoba como uma futura aldeia 
turística. De facto, a cultura serrana com as suas festas e romarias, danças e cantares, a sua 
gastronomia e qualidade paisagística, potenciam esta nova função da freguesia. Para isso, 
houve necessidade de reunir vontades - da autarquia, da freguesia e da população local -, que 
se materializaram neste território rural, redesenhando-o dentro de uma perspetiva de 
desenvolvimento sustentável, conjugando o progresso e o património. 

Depois do melhoramento das acessibilidades à aldeia; da eletrificação; da recuperação 
de edifícios públicos como a Junta de freguesia e outros privados destinados a turismo em 
espaço rural (TER); da identificação das ruas antigas e emblemáticas da freguesia em suporte 
de granito; da transformação da escola primária num restaurante através de uma parceria 
público-privada; da construção de um reservatório de água, com capacidade para 5000 litros, 
para abastecimento à população; da aquisição de um dumper para os trabalhos de manutenção 
a efetuar na freguesia; da cedência por parte da autarquia de um veículo de 9 lugares que se 
destina ao transporte de estudantes, idosos e população em geral, garantindo sobretudo os 
cuidados ao nível da saúde; da recriação de espaços adaptando-os ao lazer; da criação de dois 
trilhos de pedestrianismo para conhecimento das belezas paisagísticas de Macieira de Alcoba; 
da recuperação de algumas festas e tradições que tinham sido interrompidas, como a 
reutilização do forno comunitário da Urgueira e respetiva romaria, constituíram-se atrativos 
para a população em geral. Assim surgiu um espaço rural transformado e ainda em 
transformação.  

Em 2010, a CARUMA5 abriu um centro na Quinta de Santa Maria (TER) tendo como 
objetivo divulgar a freguesia e as suas tradições, criando peças com referências a objetos 
típicos desta área serrana. Tais iniciativas tiveram continuidade e em 2011, tentando recuperar 
também a atividade agrícola, nomeadamente a cerealicultura, o milho, candidataram ao 
PRODER um projecto intitulado "Macieira de Alcoba - Aldeia Pedagógica do Museu do 
Milho". Pretende-se que os moinhos de rodízio existentes em Macieira de Alcoba sejam 
reabilitados, criando-se um parque molinológico associado a mais um percurso pedestre ao 
longo da linha de água do Chão do Ribeiro.  
 
 
4. CONCLUSÃO 
 

Espaços heterogéneos, os espaços rurais envolvem-se em múltiplas problemáticas, se 
bem que sobressaiam os de caráter ambiental mas indissociáveis dos demográficos, dos 
económicos e dos culturais. Tal cenário ainda se agrava quando avançamos para o interior e, 
de modo particular, se nos posicionamos nos espaços serranos. É o que se constata através de 
dois exemplos, Macieira de Alcoba localizado no concelho de Águeda e Magueija, mais 

                                                 
5 Centro de Artes e Ruralidades de Urgueira e Macieira de Alcoba.  
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periférico, inserido nas faldas da serra de Montemuro. Sob o efeito de um nítido declínio 
demográfico e do abandono do setor agroflorestal, o tradicional sustentáculo económico dos 
casos em análise, após 1974 observaram nítidas melhorias a nível de infraestruturas básicas, 
seguidas das de índole social. Satisfeitas estas premissas que, não obstante não foram capazes 
de interromper as tendências recessivas, surgiram novas estratégias em que se privilegia a 
multifuncionalidade e o turismo (ecoturismo, TER, agroturismo), fundamentados em projetos 
que se candidataram ao PRODER e, anteriormente, ao Programa AGRO ou a outros 
integrados no III QCA. Com estes projetos pretende-se recuperar e valorizar o património 
local, independentemente de ser arquitetónico (moinhos, espigueiros, eiras, habitações com 
traça regional) ou outros equipamentos como sistemas de regadio. Aposta-se também na 
vertente social e cultural, na gastronomia, nas tradições, no artesanato, em síntese, na 
paisagem e nas suas gentes, os efetivos preservadores de uma memória coletiva muito rica e 
diversificada. Só desta forma, preservando e congregando nesta dinâmica todos os atores 
locais e regionais, se obtém um desenvolvimento sustentado, uma coesão territorial. As 
potencialidades existem e são múltiplas, mas é imperioso formar, motivar e coordenar 
tecnicamente os residentes, no sentido de revitalizar estes territórios numa vertente 
multifuncional onde a complementaridade esteja presente. Nesta dinâmica a incrementar, o 
turismo pode despoletar uma multiplicidade de actividades, abrangentes em termos sociais e 
económicos, como constatamos nos dois exemplos apresentados, conjugando as iniciativas 
autárquicas com as privadas. Pretende-se atingir um desenvolvimento sustentável tendente a 
uma progressiva coesão territorial mas para tal é indispensável uma perspetiva conjuntural 
onde a complementaridade esteja sempre presente. Compete também ao poder autárquico e 
nacional fomentar tal diretriz e apoiá-la sob múltiplas vertentes, sobretudo nos espaços mais 
periféricos como os serranos.   
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