


 Concordata  
de Moura 
1542 

 Regulamento 
da HC 
1863/1878 

Idade  
Média 

A população de Sto. Aleixo 
da  Restauração “tomou  
por conta própria a HC” de  
1893 a 1926 

 
Arrendamento pela Câmara 
Municipal  de Moura de 22 
lotes em hasta pública  
1926-1957 

Intervenção da DG Serviços 
Florestais e Aquícolas por 
solicitação da CMM  
1958 

  

 

 

 Declarada  
como Zona de  
Caça Nacional 
1989 

   

 
Convenção  
de Madrid 
1893 

Plano de 
Ordenamento 
e Gestão da HC 
2006 

Plano de Gestão  
Florestal do 
Perímetro  
Florestal da HC 
2010  

DESCONSTRUÇÃO 

RECONSTRUÇÃO 

Integra a ZPE 
Moura/Mourão/ 
Barrancos 
1999 

Restituição da HC à 
CMM e constituição  
Da HC, Empresa 
Municipal 
2012 

e a ZEC 
Moura/ 
Barrancos 
2000  

CONSTRUÇÃO 

Linha do tempo  
Idade Média - 1958 

Projeto de Arborização 
da Contenda – ao Sul 
da Ribeira de Murtigão  
1958-63 

 

 
Plano de Gestão da 
Zona de Caça 
Nacional do PF da 
Contenda 
2016 



Extensão de 5267 hectares 

Freguesia de Santo Aleixo da Restauração, concelho de Moura 

Propriedade do Município de Moura desde 1893 

Último troço da fronteira portuguesa a ser delimitado  (ca. 20 km) 

Paisagem estruturada em 3 zonas: Contenda Norte, Zona intermédia e Contenda Sul 

Herdade da Contenda 

Desenvolvimento Sustentável 
As caraterísticas da Herdade da Contenda, nomeadamente o seu contexto 

geográfico, a integração na Rede Natura2000, a gestão pública por uma autarquia, 

tornam este espaço privilegiado para a concretização de objetivos e medidas 

previstos em dois instrumentos estratégicos para o desenvolvimento sustentável 

na próxima década em Portugal: O Programa Nacional da Politica de 

Ordenamento do Território (Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro) e a 

Estratégia Nacional Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 

 



Valor exemplar 
paisagem 

A Herdade da Contenda 
está englobada na 
Unidade de Paisagem 
“Barrancos”, identificada 
com o número 113, e no 
grupo “Baixo Alentejo” 

Habitat de uma das maiores 
populações selvagens de um 
construtor da paisagem – o veado  
ibérico 
 

A HC apresenta usos equilibrados e 
adequados do solo, como é o caso de 
vastas áreas arborizadas com pinheiro 
manso em curva-de-nível 

O montado  é a paisagem de referência do 
sudoeste europeu.  Na Contenda  ocorrem 
alguns dos mais notáveis  cenários do 
montado de azinho em Portugal 
 

Área de sobreiros não 
descortiçados, porventura 
única no Mundo. 

A paisagem da 
HC é marcada 
por 4 ribeiras, 
com destaque 
para o Murtigão, 
que divide a 
propriedade no 
sentido E-O 



Valor exemplar 
paisagem 

O Convento da Tomina e a horta 
circundante são exemplo de 
edificações construídas com o 
substrato da paisagem 

Muros apiários de formato 
quadrangular, em taipa ou xisto 
reportam para o período comunitário 
da “Grande Contenda”  

Paisagem de fronteira que se estende numa 
área de 12 mil hectares. Marcos de fronteira 
“1002”, junto à ribeira do Safarejo e “1008” 

Durante 50 anos os S. 
Florestais modelaram a 
paisagem e deixaram vários 
conjuntos edificados de 
“função” – na foto o “Mirante” e 
Casa da Guarda Florestal 

A “Casa do Açucar” foi uma 
das muitas vendas 
estabelecidas ao longo da 
fronteira durante o período 
do contrabando 

Vários “Montes” e “Casas de 
Arremedeio” encontram-se na 
Contenda, testemunhando o período 
da ocupação pelos habitantes locais e 
rendeiros 



Presença de uma colónia de abutre-preto, 
com 10 casais nidificantes em 2020 

Nas ribeiras ocorrem várias espécies e 
habitats classificados pelas Diretivas 
Comunitárias. Esq. Paes Joanes, dir. 
Murtigão 

Constituição de uma Reserva Integral 
com 60 anos e cerca de 550 ha 

Valor exemplar biodiversidade 
 e geodiversidade 

A HC representa a parte 
mais ocidental da Serra 
Morena. O Pico das 
Escovas é o ponto mais 
alto do Baixo Alentejo 
(584 m) 

O cágado-de-carapaça-estriada foi 
recentemente confirmado na HC. A cegonha-
preta está presente como nidificante 

As cristas quartzíticas são o 
habitat para várias espécies 
raras da flora 



Sensibilização e Participação 

Instrumentos de planeamento sujeitos a 
discussão pública. Parcerias com 
universidades. Realização de trabalhos 
académicos relativos à Herdade da Contenda   
 

Órgãos (Conselho Consultivo da 
ZCN, Conselho Técnico Científico 
da HC) e fóruns de discussão. Na 
foto sessão de “Focus Group” no 
âmbito da definição da HC 
enquanto Paisagem de 
Referência 
 Realização do filme “O 

Regresso do Abutre-
preto” no âmbito do 
projeto Orniturismo 
 

Ações públicas de 
biodiversidade (âmbito 
projeto “Saramugo” e do 
Festival Terras Sem Sombra) 
 

Realização de dezenas de 
percursos pedestres de 
participação local e regional 
 

Site da Herdade da Contenda e e página 
no Facebook (site com 30897 
visualizações e 760 seguidores no Fb) 
 

Visitas escolares, ações de formação, e 
experimentação (nomeadamente na 
área silvícola) 
 



Resultado de medidas e 
politicas desenvolvidas 
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MATOSEvolução da ocupação do 
solo na Contenda (Fonte: 
Borges et al., 1996) 

Exemplo de recuperação de 
áreas degradadas A – 
Contenda Sul antes da 
florestação (anos 60 sec.XX) 
B – Contenda Sul depois da 
florestação (AFN, 2010) 
 

Construção de 2 dezenas de 
barragens e açudes. Limpeza 
desobstrução de pontos de 
água 

Paisagem diversificada e 
infraestruturada com vista à 
defesa da floresta contra 
incêndios (rede viária e faixas de 
gestão de combustível) 

Manutenção de áreas de 
vegetação natural (azinhal) em 
áreas susceptíveis à erosão 

Adopção de sinalização informativa e 
indicativa dos pontos de interesse  

A 

B 



Resultado de medidas e 
políticas desenvolvidas 

Manutenção de um efetivo de raças 
autóctones de Portugal – cabras 
serpentinas e ovelhas merino-preto e 
de uma sala de ordenha 

Na Zona de Caça  Nacional  
desenvolve-se um trabalho de 
excelência em torno das  espécies 
de caça maior, com destaque para 
o veado, com benefícios para  os 
ecossistemas 

 Produção de mel. Colmeias 
distribuídas por 20 apiários e 
centro de extração e embalamento 
do mel 

Manutenção, recuperação e 
atribuição de novos usos a 
edificado histórico  (na foto 
Casa da Guarda Florestal – 
centro do orniturismo) 

Ações de gestão ativa 
para a conservação da 
natureza (melhoria 
habitat saramugo e 
abutre-preto) 



Na Herdade da Contenda, as 
transformações que refletem a história 
naquela situação raiana, resultam de uma 
ligação ancestral entre a terra e os seres 
humanos, onde é difícil distinguir onde 
começa uma e acaba a outra 
 

É, afinal, a paisagem alentejana e 
mediterrânica, numa narrativa de 
resiliência e capacidade de ressurgir, 
conservando o seu caráter 


