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NOTA DE ABERTURA

To d a s  a s  a n t e r i o r e s  r e u n i õ e s 

científicas internacionais organizadas 

pela RISCOS tiveram um ou dois dias 

trabalho de campo, com realização de 

visitas técnicas/viagens de estudo que, 

in loco ,  permitiram observações de 

diferentes manifestações de riscos, bem 

como de outros aspetos relacionados 

com a paisagem em que se manifestaram.

A primeira dessas visitas decorreu a 31 

de maio 2009 e destinou-se à observação 

das consequências da manifestação 

dos riscos dendrocaustológico (2005) e 

hidrogeomorfológico (2006) na serra do 

Açor, bem como à posterior reabilitação 

da área por eles afetada nas imediações do 

Piódão, tendo sido distribuída documentação 

de suporte, designadamente duas Coletâneas 

Cindínicas: Paisagens de socalcos e Riscos 

Naturais [http://www.uc.pt/fluc/nicif/

Publicacoes/Colectaneas_Cindinicas/

Coletanea_Cindinica_VI] e Riscos Ambientais 

Formação de Professores [http://www.

uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/Colectaneas_

Cindinicas/Coletanea_Cindinica_VII].

A seguinte, realizou-se durante os 

dias 22 e 23 de Maio 2010, nas serras 

da Cordilheira Central (Lousã, Açor e 

Estrela), bem como na Cova da Beira e 

Beira Interior, para observação dos efeitos 

de algumas manifestações dos riscos 

OPENING REmARks

All the previous international scientific 

meetings organized by RISCOS have 

had one or two days of field work, with 

technical visits/study trips which, in 

loco, enabled the observation of different 

manifestations of risks, as well as other 

aspects related to the landscaped in which 

they manifested.

he first of those visits has taken place of 

May 31st 2009 and was aimed at observing 

the consequences of risk manifestations 

of the dendrocaustologic (2005) and 

hydrogeomorphologic (2006) risks in 

Serra do Açor, as well as the subsequent 

rehabilitation of the area affected by them 

in the vicinity of Piodão, having been 

given support documentation, namely 

two Cindynic Collections: Landscapes of 

terraces and Natural Risks [http://www.

uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/Colectaneas_

Cindinicas/Coletanea_Cindinica_VI] 

and Environmental Risks Teacher Training 

[http://www.uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/

Colectaneas_Cindinicas/Coletanea_

Cindinica_VII].

Next, it has taken place, during May 

22nd and 23rd 2010, in the mountains 

of the Central Range (Lousã, Açor and 

Estrela), as well as in Cova da Beira 

and Beira Interior, for the observation 

of the effects of the manifestations of 
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geomorfológico (movimentação em massa, 

em Pedrógão Grande, e o deslizamento 

na ribeira da Alfocheira - Manteigas) e 

dendrocaustológico (grande incêndio 

florestal do  Sabugal, do final de Agosto 

de 2009) e, também, da reabilitação das 

áreas por eles afectadas. Do mesmo modo, 

também foi distribuída documentação 

científica de suporte à problemática em 

apreço, desde material fotocopiado a 

textos publicados, como, por exemplo, 

um sobre a arborização das vertentes 

serranas, entendidas como uma medida de 

proteção contra as enxurradas, enquanto 

que os incêndios florestais constituem 

um atentado a essas arborizações e são 

um incentivo ao desenvolvimento de 

enxurradas [http://www.uc.pt/fluc/nicif/

Publicacoes/Colectaneas_Cindinicas/

Download/Colecao_IV/Artigo_IX.pdf ].

A terceira vista técnica teve lugar no 

dia 7 de novembro de 2014 e destinou-se 

à observação de manifestações de riscos 

no NW de Portugal, designadamente em 

Mesão Frio (recuperação do deslizamento 

da  EN 206) ,  em V.  N.  Famal icão 

(incêndios florestais) e em Esposende, 

Foz do Neiva e Ofir (erosão costeira). No 

que respeita à documentação distribuída 

aos participantes, esta viagem marcou 

um ponto de viragem em relação às 

anteriores, na medida que se deu início 

à publicação do respetivo livro-guia 

some geomorphologic (mass movement, 

in Pedrogão Grande, and slidding in 

the Alfocheira – Manteigas creek) and 

dendrocaustologic (large forest fire in 

Sabugal in late August 2009) risks, 

but also the rehabilitation of the areas 

affected by them.  In the same manner, 

it  was also given scientific support 

documentation to the issue at hand, from 

copied material to published texts, such 

as, for example, one about forestation 

of the mountain slopes, understood as 

a measure of protection against floods, 

while forest fires are an attack on that 

forestation and are an incentive to the 

development of floods [http://www.

uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/Colectaneas_

Cindinicas/Download/Colecao_IV/

Artigo_IX.pdf ].

The third technical visit has occurred 

on November 7th 2014 and was aimed 

at  observing r isk manifestat ion in 

NW Portugal ,  namely Mesão Fr io 

(recovery from the land slide in the 

EN 206 road), in V. N. Famalicão 

(forest fires) and in Esposende, Foz 

do Neiva and Ofir (coastal erosion). 

Concerning the documentation given 

to the participants, this trip has been 

a turning point regarding the previous 

ones, given it has lead off to the printing 

of the respective guide-book [http://

www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/guias/
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[http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/

guias/Livro_Guia_Viagem.pdf ], um 

procedimento que se tem mantido e 

procuremos continuar a estimular.

A última saída para trabalho de campo 

efetuou-se no dia 6 de novembro de 2015, 

para observação dos efeitos, sobretudo no 

solo, do incêndio florestal da “Catraia”, que 

ocorrera entre os dias 18 e 22 de julho 

de 2012, na serra do Caldeirão (Algarve), 

cujo livro-guia também está disponível 

[http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/

guias/Livro_Visita_Tecnica_Catraia.pdf ].

Neste ano, entendemos voltar a inovar 

e, assim, em vez de incluirmos numa 

mesma viagem de estudo a observação de 

diversos tipos de manifestações de riscos, 

optámos por tratar cada um deles em visitas 

separadas, dando-lhes um cunho mais 

técnico, razão pela qual esta analisa o risco 

de erosão costeira entre a Figueira da Foz 

e Esmoriz, outra trata do risco de incêndio 

florestal, aquele que está mais omnipresente 

no território continental e, por isso, sob 

perspetivas diferentes, ele esteve presente em 

todas as anteriores visitas técnicas e, uma 

terceira, destina-se ao estudo do risco de 

inundação do Baixo Mondego, tendo sido 

elaborado para cada uma delas o respetivo 

livro-guia que, depois de distribuído, na 

versão impressa aos respetivos participantes 

também será disponibilizado, como os 

anteriores, em formato digital.

Livro_Guia_Viagem.pdf ], a procedure 

which has been kept and that we will 

seek to continue stimulating.

The last field work trip has been 

made on November 6th 2015, to observe 

the effects, mostly on the soil, of the 

forest fire in “Catraia”, which had taken 

place on July 18th and 22nd 2012, in 

Serra do Caldeirão (Algarve), whose 

guide-book is also available [http://

www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/pub/guias/

Livro_Visita_Tecnica_Catraia.pdf ].

This year, we have decided to keep on 

innovating and, thus, instead of including 

several types of risk manifestation in one 

single study trip for observation, we 

have chosen to treat each one of them 

in separate trips, providing them with 

a more technical nature, a reason why 

this one is aimed at the risk of coastal 

erosion between Figueira da Foz and 

Esmoriz, another one deals with the risk 

of forest fire, which is more omnipresent 

in the mainland territory and, therefore, 

under different perspectives, it has been 

present in all the previous technical 

visits, and a third trip to analyse the 

flood risk in the Lower Mondego. Each 

of the trips has its own guide-book which 

after being provided to the participants 

in the printed version, will also be 

available, like the previous ones, in a 

digital format.
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Na expectativa de que possa ser útil, 

ajudando os participantes a um melhor 

entendimento dos temas abordados, 

agradeço aos colegas Campar de Almeida 

e Adélia Nunes a disponibilidade para 

orientarem esta visita técnica e a todos 

desejo uma boa viagem.

                                                                                  (Luciano Fernandes Lourenço) 

We hope that it can be useful, helping 

the participants to a better understanding 

of the approached subjects, we are grateful 

to the colleagues Campar de Almeida 

and Adélia Nunes for their availability 

to guide this technical visit and we wish 

you all a good trip.
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peRcuRso (fig.s 1 e 2) e hoRÁRio

ITInErary (fig.1 and 2) and sChEdulE 

           08:30 – Saída de Coimbra (Largo D. Dinis);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis);

09:30 - 09:45 – Paragem 1 - Praia da Cova/Gala;
Stop 1 - Praia da Cova / Gala;

10:00 - 10:25 – Marginal da Figueira da Foz (Paragem técnica);
 Marginal da Figueira da Foz (Technical stop);

10:30 - 10:45 – Paragem 2 - Buarcos;
Stop 2 - Buarcos

11:15 - 11:45  – Paragem 3 - Praia de Mira; 
Stop 3 - Mira beach;

12:00 - 12:30  – Paragem 4 - Praia do Areão;
Stop 4 - Areão beach;

12:45 - 13:00 – Paragem 5 - Praia da Vagueira;
Stop 5 - Vagueira beach;

13:15 - 14:00 – Paragem na Costa Nova (Almoço);
Stop at Costa Nova (Lunch);

14:15 - 14:30 – Paragem 6 - Praia da Barra;
Stop 6 - Barra beach;

15:30 - 15:45 – Paragem 7 - Praia do Furadouro;
Stop 7 - Furadouro Beach;

16:00 - 16:15 – Paragem 8 - Praia de São Pedro da Maceda;
Stop 8 - São Pedro da Maceda beach;

16:30 - 16:45 – Paragem 9 - Praia da Cortegaça;
Stop 9 - Cortegaça; beach;

17:00 - 17:15 – Paragem 10 - Praia de Esmoriz;
Stop 10 - Esmoriz beach;

17:15 - 17:30 – Esmoriz (Paragem técnica);
Esmoriz (Technical stop);

           17:30 – Saída de Esmoriz;
Departure from Esmoriz;

           19:00 – Chegada a Coimbra (Largo D. Dinis).
Arrival in Coimbra (Largo D. Dinis).
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fig. 1 – Mapa do percurso a realizar durante a manhã, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 1 – Map of the morning route, made using Google Maps.

fig. 2 – Mapa do percurso a realizar à tarde, feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 2 – Map of the course to be held in the afternoon, made using Google Maps.
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intRoduÇão

O trecho de costa que vai ser percorrido 

na viagem de estudo (fig. 3) é, porventura, 

aquele que, no nosso país, está sujeito a 

mais forte recuo. Como consequência 

disso, é, também, o que tem recebido 

maior número de obras de defesa, dos mais 

variados tipos, desde obras de engenharia 

pesada até obras mais leves, sendo certo 

que rara é aquela que se tem mostrado 

definitiva, ou pelo menos estável e eficaz 

a longo prazo. O mar que lhe está em 

frente não é meigo, é mesmo um dos mais 

energéticos do mundo (Gomes et al., 

2006), o que implica periódicas reparações 

das obras instaladas e construção de novas 

obras, onde pessoas ou bens começam a 

estar em risco. Isto pressupõe um dispêndio 

para o erário público anual de valores que 

se saldam, regra geral, em vários milhões 

de euros. Serão dados alguns exemplos 

quando se f izer a abordagem mais 

pormenorizada dos pontos de paragem.

As razões que têm sido apontadas, 

por quem estuda a morfologia e a 

dinâmica costeira, estão relacionadas por 

um lado com a fragilidade geológica e a 

suscetibilidade geomorfológica deste tramo 

de costa e por outro lado pela escassez da 

alimentação sedimentar das praias. Embora 

muitas vezes se aponte culpas a obras de 

engenharia pesada, tem-se verificado que 

intRoduction

The coastal section that is going to 

be visited during the study trip (fig. 3) 

is, possibly, the one that is most likely to 

recede in our country. As a consequence, 

it is also the one that has received the 

largest number of defence works, of the 

most varied types, from the heaviest 

engineering works to the lightest. Almost 

none has proven definitive, or at least 

stable and effective in the long run. The 

sea opposite is not gentle. Actually, it is 

one of the most energetic in the world 

(Gomes et al., 2006), and that implies 

periodical repair works in the installed 

structures and also new constructions, 

whenever people and goods are at risk. 

This generally entails expenditures of 

several millions Euros in public funds. A 

few examples will be given when a more 

detailed approach of the stopping points 

is presented

The reasons that have been pointed 

out by those studying the morphology 

and the coastal dynamics are related to, 

on the one hand, the geological frailty 

and the geomorphologic susceptibility 

of this coastal section, and, on the other 

hand, the scarceness of the beaches’ 

sediment feed. Although the heavy 

engineering works are often blamed for 

it, it has been verified that they can only 
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estas, quando muito, poderão ter um efeito 

local de desequilíbrio da linha de costa, não se 

sem confirmado como uma causa estrutural 

tem para o seu recuo generalizado. Talvez se 

possa apontar, a este respeito, o efeito mais 

alargado dos molhes das embocaduras 

do rio Mondego e da laguna de Aveiro, 

construídos para facilitar a entrada e saída 

dos barcos para os respetivos portos, e que 

ampliaram o efeito de recuo ao longo de 

vários quilómetros a sotamar.

cause, if at all, a local imbalance effect 

on the shore line. They have not been 

confirmed as a structural cause for the 

generalised retreat. To that respect, perhaps 

the broader effect of the mouth breakwaters 

in the Mondego river and Aveiro lagoon 

should be highlighted, as they were 

built to ease the entrance and exit of 

boats to the respective ports, widening 

the retreat effect during the course of 

several kilometres downstream.

fig. 3 – Roteiro geral da viagem de estudo, entre Cova/Gala e Praia de Esmoriz (Base: Google Earth).

Fig. 3 – General itinerary of the study trip between Cova / Gala and Esmoriz Beach (Base: Google Earth).
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1 bReve caRateRizaÇão fÍsica 

da ÁRea LitoRaL a visitaR

A maior parte deste trecho de costa 

está construída sobre materiais geológicos 

recentes, quaternários, sendo quase sempre 

holocénicos (Notícias Explicativas da Carta 

Geológica de Portugal, 1/50000, folhas 

13-A, 13-C, 16-A, 16-C, 19-A e 19-C).

Trata-se de areias de praia e de dunas 

eólicas, mais pontualmente de aluviões, e 

que, pelo menos a norte da Praia de Mira, 

resultaram do avanço de uma restinga vinda 

desde Espinho para sul, a qual, em meados 

do séc. XVIII, completou o fecho da laguna 

de Aveiro, herdeira hidromorfológica do 

anterior golfo centrado na foz do rio Vouga. 

Sobre esta restinga, assim como mais para 

sul, sobre restingas, ilhas-barreira ou outras 

formas ainda por explicar, desenvolveram-se 

campos dunares, alguns dos quais ainda 

no início do séc. XX caminhavam para 

o interior (Almeida, 1997). Estas dunas 

mais recentes sobrepõem-se a outras mais 

antigas, de mais do que uma geração, 

sendo algumas delas desvendadas por 

horizontes endurecidos de solos podzol, 

como se pode ver, por exemplo, na 

arriba da praia de S. Pedro de Maceda e 

na do parque de campismo de Cortegaça 

(Carvalho e Granja, 2003; Araújo, 2006). 

Estes depósitos mais recentes sucedem-

se para o interior, a norte da laguna de 

1 physicaL chaRacteRisation 

of the coastaL aRea to visit

The largest part of this coastal section 

is built on recent Quaternary geological 

materials, almost always from the Holocene 

(Notícias Explicativas da Carta Geológica 

de Portugal, 1/50000, sheets 13-A, 13-C, 

16-A, 16-C, 19-A and 19-C).

They are beach sands and wind dunes, 

more occasionally alluvial and which, at 

least north of Praia de Mira, have resulted 

from the advance of a spit coming from 

Espinho to the south, which, in the middle 

of the 18th century completed the closing of 

the Aveiro lagoon, the hydromorphologic 

heir of the previous gulf centred in the 

Vouga river’s mouth. On this spit, as well as 

further south of it, on spits, barrier-islands 

or other unexplained forms, the dune fields 

developed, some of which in the early 20th 

century, and progressed towards the inland 

(Almeida, 1997). These more recent 

dunes overlap some of the oldest, of more 

than one generation. Some of them were 

revealed by hardened horizons of podzol 

soils, as can be seen, for example, in the 

cliffs of S. Pedro de Maceda beach and 

Cortegaça campsite (Carvalho and Granja, 

2003; Araújo, 2006). These more recent 

deposits are repeated towards the inland, 

north of the Aveiro lagoon, to sea terrace 

deposits or sandy-pelitic continental 
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Aveiro, a depósitos de terraços marinhos 

ou a depósitos continentais areno-pelíticos, 

ambos Plistocénicos, assim como cobrem e 

também encostam aos xistos e grauvaques, 

e por vezes migmatitos, ante-ordovícicos, 

da Zona Ossa-Morena (Teixeira, 1963).

Para sul da laguna, até à Serra da Boa 

Viagem, os depósitos recentes – areias de 

praia e de dunas, mas também as areias e lodos 

da Gafanha, de origem aluvial – cobrem os 

arenitos e argilas, por vezes conglomerados, 

do Cretácico superior (Barbosa, 1981; 

Teixeira e Zbyszewski, 1976). 

A Serra da Boa Viagem é a elevação mais 

saliente deste trecho de costa sob visita. Apesar 

dos seus apenas 258 m de altitude máxima, 

é chamada serra pelo contraste tão nítido 

com os terrenos aplanados e baixos que a 

envolvem. É constituída, essencialmente, por 

unidades calcárias e areníticas do Jurássico, 

desde o Sinemuriano até ao Kimeridgiano, 

em inclinação monoclinal para sul (Rocha et 

al., 1981). Por ter essa ossatura calcária, está 

recortada por um conjunto de formas cársicas 

onde predominam as dolinas (mais de 150), 

os algares e as grutas (Almeida, 1997). Para 

além do seu cimo aplanado, o qual tem sido 

atribuído a um mar Pliocénico, também 

apresenta outros níveis trabalhados pelo mar 

e onde se podem vislumbrar ainda arribas 

fósseis, depósitos arenosos marinhos, que 

por vezes estão cobertos por outros depósitos 

de origem continental local (Almeida, 

deposits, both from the Pleistocene epoch. 

They also cover and also lean towards the 

schist and greywacke, and sometimes, 

pre-Ordovician migmatites of the Ossa- 

-Morena area (Teixeira, 1963).

South of the lagoon, until Serra da 

Boa Viagem, the recent deposits – beach 

and dune sands, but also the sands and sludge 

from Gafanha, with an alluvial origin – cover 

the sandstones and clays, sometimes 

conglomerates, of the upper Cretaceous 

(Barbosa, 1981; Teixeira, 1975).

Serra da Boa Viagem is the most 

protruding elevation that can be seen in 

this coastal section. Despite its mere 258 

m of maximum altitude, it is called serra 

(mountain) due to the clear contrast with 

the flat and lower terrains surrounding it. It 

is composed, essentially, of calcareous and 

sandstone units from the Jurassic period, 

from the Sinemurian to the Kimmeridgian, 

with a single south slope inclination (Rocha 

et al., 1981). Because of this calcareous 

structure, it is cut by a set of karst shapes 

with a predominance of dolines (more 

than 150), the holes and caves (Almeida, 

1997). Apart from its flat top, which has 

been accredited to a Pleistocene sea, it also 

presents other levels worked by the sea where 

one can observe fossil cliffs and sea sand 

deposits which sometimes are covered by 

local continental deposits (Almeida, 1992; 

Soares et al., 1993). The cliffs corresponding 
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1992; Soares et al., 1993 ). As arribas 

correspondentes ao contacto da serra com o 

mar, onde está incluído o Cabo Mondego, 

estão talhadas nos calcários margosos do 

Dogger (Jurássico médio) mas também 

nos calcários e arenitos do Malm (Jurássico 

superior). Estes, aliás, sustentam uma 

plataforma de abrasão relativamente extensa 

e bastante irregular, graças ao diferente grau 

de resistência das camadas dos Arenitos da 

Boa Viagem ao ataque do mar.

Estas unidades geológicas são seguidas, 

para sul, pelos arcosarenitos e quatzarenitos 

da Formação da Figueira da Foz, do Cretácico 

inferior (Dinis, 1998), que constituem uma 

depressão topográfica, traduzida na costa 

pela pequena baía entre Buarcos e a Figueira 

da Foz, agora preenchida por uma praia 

muito extensa. A topografia volta a elevar-

se, para sul, com os calcários do Cretácico 

médio, que permitem uma pequena 

saliência para o mar através do rochedo do 

Forte de Santa Catarina e, mais para oriente, 

pelo seu pendor para sul, o desenvolvimento 

de uma costeira (Salmanha-Lares).

Para sul do estuário do Mondego as 

unidades geológicas junto à costa são 

semelhantes às que ocorrem a norte, com 

areias de praia, seguidas por dunas para 

o interior e aluviões mais próximo do 

estuário. As dunas cobrem ou contactam 

com  depósitos de terraço Plistocénicos, 

sobrepondo-se ambos à Formação argilo-

to the contact between mountain and sea, 

where Cabo Mondego is included, are 

carved into the Dogger marly limestone 

(Medium Jurassic), but also into the Malm 

(Upper Jurassic) limestone and sandstones. 

In fact, these sustain a relatively extensive 

and rather irregular abrasion platform, 

thanks to the different degrees of resistance 

of the Boa Viagem sandstones to the attack 

from the sea.

These geological units are followed, 

to the south, by the archsandstone and 

quartz-sandstone of the Figueira da Foz 

Formation, from the Upper Cretaceous 

(Dinis, 1998), constituting a topographic 

depression, translated in the coast into the 

small bay between Buarcos and Figueira 

da Foz, now filled by a very extensive 

beach. The topography is again elevated 

to the south with the limestone from the 

Middle Cretaceous, which has allowed a 

small protrusion to the sea through the 

Santa Catarina Fort rock and, further east, 

due to its propensity to the south, the 

development of a cuesta (Salmanha-Lares).

South of the Mondego estuary, the 

geological units near the coast are similar 

to the ones occurring north, with sandy 

beaches, followed by dunes to the inland, 

and alluvial near the estuary. The dunes 

cover or have contact with Pleistocene 

terrace deposits, both overlapping the clay- 

-sandstone and conglomerate formation 
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gresosa e conglomerática da Senhora do 

Bom Sucesso, do Paleogénico e Miocénico 

indiferenciado (Rocha et al., 1981).

Em síntese, com exceção das arribas da 

Serra da Boa Viagem, todo este tramo de 

costa é constituído por materiais sedimen-

tares friáveis, facilmente desmanteláveis 

pelo mar, desde que a ondulação se torne 

um pouco mais forte.

A ondulação marinha aproxima-se da 

costa vinda dominantemente do rumo NW, o 

que, apesar da refração que sempre se verifica, 

provoca uma incidência oblíqua com efeito 

geral de deriva sedimentar de norte para sul. 

Em especial nos períodos mais chuvosos do 

ano, pode haver uma modificação do rumo 

da ondulação, agora vinda de  SW, o que vai 

inverter a deriva litoral. 

Qualquer que se seja o rumo, quando se 

verificam agitações mais fortes, as praias e a 

duna frontal são sujeitas à descarga de forte 

energia com impactes tanto mais gravosos 

quanto mais fragilizadas estiverem na sua 

constituição, ou seja, praias com pouca areia e 

duna frontal baixa e estreita. Estas condições 

de tempestade podem ocorrer várias vezes 

ao ano, embora haja anos sem registo e 

outros com um número relativamente 

grande. Tendo como referencial o período 

analítico de 2001 a 2010, Rodrigo Ferreira 

(2016) deu conta da ocorrência de 23 

tempestades, para uma altura significativa 

limite da onda (Hs limite) de 5 m e de 40 

of the Senhora do Bom Sucesso, from the 

undifferentiated Palaeogene and Miocene 

(Rocha et al., 1981).

To sum up, except for the cliffs in 

Serra da Boa Viagem, this whole section 

of coast is constituted by friable sediment 

materials, easily dismountable by the sea if 

the waves are a little stronger.

Sea waves approach the coast coming 

predominantly from NW, which, despite 

the refraction that is always verified, 

causes an oblique incidence with a general 

effect of sediment drift from north to 

south. Especially in the rainiest periods of 

the year, there can be a modification in 

the waves’ course, now coming from the 

SW, inverting the coastal drift. 

Whichever the course may be, 

when there are stronger agitations, the 

beaches and foredunes are subject to 

the unloading of strong energy with 

impacts that are more serious when their 

constitution is more fragile, i.e., beaches 

with little sand and low and narrow 

foredunes. These stormy conditions may 

take place several times a year, although 

there are years without any records and 

others with a relatively large number. 

Having as referential the analytical 

period between 2001 and 2010, Rodrigo 

Ferreira (2016) has accounted for 23 

storms for a significant wave height 

limit (Limit Hs) of 5m, and 40 storms 
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tempestades quando baixou o Hs limite 

para 4,5 m, ou seja, neste caso uma média 

de 4 tempestades por ano. O tempo médio 

dessas tempestades foi de 16,4 horas no 

primeiro caso e de 17,6 horas no segundo. 

De igual modo as alturas significativas 

máximas da ondulação registadas foram 6,2 

m e de 5,8 m, respetivamente. As alturas 

máximas, por sua vez, foram de 11,4 m e de 

11 m, também respetivamente.

Ao analisar-se um episódio de tempes-

tades seguidas, dá para ter a noção mais 

aproximada daquilo que pode acontecer à 

costa ocidental de Portugal, em termos da 

energia potencial do mar, considerando-a 

diretamente proporcional à altura da 

onda. Foi o caso dos valores da ondulação 

máxima, medida pelas bóias de Leixões e de 

Sines, num período particularmente agitado 

dos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro 

de 2014, em que a costa foi muito fustigada 

por tempestades e foram registadas diversas 

destruições de dunas, obras de defesa e casas 

(Quadro I).

2  caRateRizaÇão humana

A procura do litoral e a sua ocupação 

mais ou menos indiscriminada por 

um número significativo da população 

portuguesa, e também estrangeira, tem 

sido acentuada em especial nas últimas 

décadas do séc. XX e no século presente.  A 

when the limit Hs dropped to 4.5m, i.e., 

in this case an average of 4 storms a year. 

The average duration of those storms 

was 16.4 hours in the first case and 

17.6 hours for the second. Equally, the 

significant wave height limits recorded 

were 6.2 m and 5.8 m, respectively. The 

maximum heights, on its turn, were 

11.4 m and 11 m, also respectively.

When analysing an episode of succe-

ssive storms, we can have a closer notion 

of what can happen to Portugal’s western 

coast, in terms of the sea’s potential energy, 

considering it directly in proportion to 

the wave height. That was the case with 

the maximum wave values, measured by 

the buoys in Leixões and Sines, during 

a particularly agitated period in the 

months of December 2013 and January 

2014, during which the coast was hit by 

storms, and the destruction of dunes, 

defence works and several houses was 

recorded (Table I).

2  human chaRacteRisation

The demand for the coast and its more 

or less indiscriminate occupation by a 

significant amount of the Portuguese and 

also foreign population have increased 

especially in the last decades of the 20th 

century and during this century. The 
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faixa costeira da Região Centro, onde está 

incluído o percurso objeto de análise, traduz 

de modo evidente essa realidade. Embora 

de modo irregular, é uma das áreas mais 

densamente ocupadas da nossa costa, tal 

como refletem os valores populacionais dos 

municípios que confrontam com o mar na 

Região Centro, em relação à restante região 

– 34,6% e 65,4%, respetivamente (INE, 

2011). Porém, na tentativa de ilustrar a 

capacidade atrativa da costa para as pessoas, 

aumentou-se a escala de análise e procurou-

se verificar a evolução da população das 

freguesias costeiras entre os anos 1960 e 

2011, pelos respetivos censos populacionais 

a que se juntaram os de 1981, 1991 e 2001 

(fig. 4). Normalizaram-se os valores para 

tabela i – Altura máxima da onda em Leixões e em Sines, em metros.

Table I – Maximum wave height in Leixões and Sines, in metres. 

meses
months

dias
days

sines
(hmáx)

Leixões
(hmáx)

Dezembro

12/13 6 6

14/15 7 8

17 6,5 8

19/20 8,5 11,5

22 8 12,5

24/25/26 12 -

28/29 8,5 10

Janeiro

1 11 11,5

2 8 9

4/5 14 13,5

6/7 15 13,5

(Fonte/Source: www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2014/RelatorioNacional_Ocorr_Jan_2014_v6.pdf).

coastal strip of the Centre region, where 

the analysed course is inserted, translated 

this reality in an evident manner. Although 

it is populated in an irregular fashion, it 

is one of the most densely occupied areas 

of our coast, as reflected in the population 

numbers of the municipalities near the 

sea, as opposed to the remaining region 

– 34.6% and 65.4% respectively (INE, 

2011). However, in an attempt to illustrate 

the attractive capacity of the coast, the 

analysis scale was increased and they tried 

to verify the evolution in the population 

of the coastal parishes between 1960 and 

2011, through the respective population 

census, to which the 1981, 1991 and 2001 

census were added (fig. 4). The numbers 
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percentagens de modo a poder comparar 

com os respetivos municípios onde estão 

inseridas, assim como entre todas elas. 

Em termos gerais, verifica-se que, 

se forem excetuadas as freguesias 

inseridas em municípios com grande 

dinâmica industrial ou grande relevância 

administrativa e comercial, como é o caso 

de Aveiro, Ovar e Ílhavo, as que contêm 

povoações costeiras são as que têm 

apresentado um aumento da população 

de modo mais ou menos contínuo.

Percorrendo cada um dos seis 

municípios, notam-se algumas diferenças 

de comportamento (fig. 4). No caso 

de Ovar é de salientar Esmoriz que 

tem crescido sempre acima da média 

do município. As outras três estão em 

decréscimo neste século. Maceda e Arada 

não têm povoação costeira, mas Cortegaça 

tem a Praia de Cortegaça que, apesar 

do forte crescimento até 1981 passou a 

mostrar uma certa retração, porventura 

em função da acentuada erosão e quase 

desaparecimento da sua praia e da sequente 

diminuição de atratividade. 

O caso de Murtosa parece ser o mais 

paradigmático, pela discrepância tão 

grande entre a evolução média do municí-

pio, em decréscimo quase contínuo, e a 

freguesia da Torreira, totalmente costeira, 

a mostrar um aumento constante e signifi-

cativo da população. 

were normalised into percentages in order 

to be comparable with the respective 

municipalities where they are included, as 

well as among all of them.

In general terms, it is verified that, ex-

cept for the parishes included in munici-

palities with a great industrial dynamics 

or of commercial and administrative rel-

evance, like Aveiro, Ovar and Ílhavo, the 

ones that include coastal villages are the 

ones that have been presenting a more or 

less continuous population growth.

Going through each of the six 

municipalities, there are some differences 

in behaviour (fig. 4). In the case of Ovar 

it must be highlighted the parish of 

Esmoriz, which has been growing above 

the municipality’s average. The other three 

are decreasing in this century. Maceda and 

Arada have no coastal population, but 

Cortegaça has Praia de Cortegaça which, 

despite the strong growth until 1981, is 

now showing a certain retraction, possibly 

due to the accentuated erosion and almost 

disappearing of its beach and subsequent 

reduction of attractiveness.

The case of Murtosa seems to be 

the most paradigmatic, due to the large 

discrepancy between the municipality’s 

average evolution, almost continuously 

decreasing, and the parish of Torreira, 

totally coastal, showing a constant and 

significant increase of the population.
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S. Jacinto, como única freguesia do 

município de Aveiro, paga os custos do seu 

isolamento e, portanto falta de atratividade, 

que se reflete na estabilidade populacional, 

embora se mantenha inferior à que tinha em 

1960. Pelo contrário o município tem mantido 

um crescimento relativamente constante.

Ílhavo mostra uma dinâmica popula-

cional sempre em crescendo apenas acom-

panhado de perto pela freguesia de Gafanha 

da Encarnação, precisamente a que contém 

a Costa Nova e uma parte da Barra.

Vagos tem visto um acréscimo da 

população nas últimas três décadas, mas vê-

se suplantada em dinamismo pela freguesia 

de Gafanha da Boa Hora onde se encontra 

a Praia da Vagueira.

O município de Mira tem-se visto a 

regredir em termos populacionais, em par-

ticular depois de 1991. Em contrapartida 

a freguesia da Praia de Mira, recém-cons-

tituída, viu recuperar a população depois 

de uma diminuição na década de 1990.

Em Cantanhede o comportamento de 

diminuição da população é semelhante entre 

o município e a freguesia da Tocha, embora 

mais acentuada nesta, porventura como 

consequência da sua principal atividade estar 

ligada à agricultura.

A Figueira da Foz tem refletido bem o 

contraste entre freguesias costeiras, Buarcos 

e S. Pedro (Cova/Gala), que mostram um 

acréscimo nítido, e as outras freguesias, mes-

mo a de S. Julião que corresponde à parte 

S. Jacinto, as the single coastal parish of 

the Aveiro municipality, shows the effects of 

its isolation and, therefore, lack of attractive-

ness, which is reflected upon the population 

stability, although under what it presented 

in 1960. On the contrary, the municipality 

has kept a relatively constant growth.

Ílhavo demonstrates a growing popu-

lation dynamics, followed closely by the 

parish of Gafanha da Encarnação, precisely 

the same that includes Costa Nova and 

part of Barra.

Vagos has witnessed a population 

growth over the last three decades, but 

it is surpassed by the dynamics of the 

Gafanha da Boa Hora parish, where Praia 

da Vagueira can is located.

The municipality of Mira has been 

regressing in terms of population, 

particularly after 1991. On the contrary, 

the recently built parish of Praia de Mira 

has recovered the population after a 

reduction in the 1990s.

In Cantanhede, the behaviour of 

population decrease is similar to what 

happens in the municipality and parish of 

Tocha, although more accentuated in the 

latter, possibly due to the fact that its main 

activity is connected to agriculture.

Figueira da Foz has reflected the contrast 

between coastal parishes – Buarcos and S. 

Pedro (Cova/Gala), which show a clear 

growth – and the other parishes, including 

S. Julião, which corresponds to the oldest 
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fig. 4 – Variação da população nas freguesias costeiras e nos municípios a percorrer na viagem, 
em percentagem, considerando 100% os valores do censo de 1960, ou do primeiro ano da existên-

cia da freguesia em alguns casos. (Fonte: INE).

Fig. 4 – Variation in the population in the coastal parishes and municipalities to be visited 
during the trip, in percentage, considering 100% the number of the 1960 census, or the first 

year of the existence of the parish, in some cases. (Source: INE).
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mais antiga da cidade, onde a população de-

finha acentuadamente. O município parece 

ter estabilizado a sua população.

Em síntese, a existência de povoados 

junto ao mar tem atraído sobremaneira 

pessoas para aí residirem que se manifesta, em 

regra, num acréscimo nítido na população 

da freguesia onde estão inseridos. A exceção 

nota-se em freguesias que são essencialmente 

rurais e que sofrem o efeito repulsivo sentido 

nas últimas décadas, ou então aquelas que 

pelo isolamento ou perda da função praia, já 

não são atraentes para viver.

3  pontos de paRaGem 

3.1  Praia da Cova/Gala 

 

Esta praia, que foi fundada em finais 

do séc. XVIII por pescadores de Ílhavo 

(Mano, 1997, apud Freitas et al., 2015) 

ocupa parte da restinga que se desenvolveu 

de sul para norte na frente do estuário do 

Mondego e fez dele um estuário barrado. 

Frequentemente esta restinga, assim como 

a vinda de norte e enraizada no rochedo do 

Forte de Santa Catarina, eram cortadas por 

tempestades marinhas, ajudadas ou não por 

cheias fluviais e por diferentes comportamentos 

da deriva litoral, ao longo de séculos, 

tornando, assim, a embocadura do rio móvel. 

Para combater este constrangimento, manter 

estabilizada a barra e facilitar a acessibilidade 

part of the city, where the population 

slowly withers. The municipality seems to 

have stabilised its population.

In summary, the existence of villages near 

the sea has largely attracted people to live 

there, which translates generally into a clear 

growth of the population of the parishes 

where they are included. The exception is 

in the parishes which are essentially rural 

and that endure the repulsive effect felt on 

the last few decades, or those which due to 

isolation and loss of the beach, are no longer 

attractive to live in.

3  stoppinG points

3.1  Cova/Gala beach

This beach, which was founded in 

the late 18th century by fishermen from 

Ílhavo (Mano, 1997, apud Freitas et al., 

2015), occupies part of the spit that has 

developed from south to north of the 

Mondego estuary, rendering it into a 

bar-built estuary. Frequently, this spit, as 

well as the coming from the north and 

rooted into the Santa Catarina Fort’s 

rock, was cut by sea storms, aided or not 

by river floods and by different behaviour 

from the coastal drift, throughout the 

centuries, this rendering the river’s 

mouth mobile. In order to combat these 

constraints, keeping the shoal stable and 
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do porto à navegação, foram construídos dois 

pequenos molhes em 1934, que viriam a ser 

prolongados e convergidos para o mar em 

1965 (Freitas et al., 2015). Curiosamente, esta 

restinga a sul do estuário estava preenchida por 

dunas largas e altas onde se haviam instalado, 

ao seu abrigo, os pescadores referidos, em 

palheiros com estacas de pelo menos um 

metro de alto para não serem soterrados pela 

areia transportada pelo vento.

Depois da construção dos molhes 

da embocadura do rio Mondego em 

1965, a areia passou a sobejar a norte da 

embocadura e a escassear a sul, modificando 

assim essa realidade e, como resultado teve 

o recuo da linha de costa a sul. Para mitigar 

a situação foram instalados 5 esporões e 

um enrocamento aderente de 500 m, em 

1979, na praia da Cova/Gala.

Na sequência dos temporais do inverno de 

2013-2014, foram feitas recuperações da duna 

na Gala. Não obstante, a duna frontal a sul da 

povoação foi cortada por diversos galgamentos 

no inverno de 2015-2016 (fot. 1). A cada 

episódio de tempestade, a rua junto à entrada 

do parque de campismo do Cabedelo é 

inundada pelo mar e fica pejada de penedos e 

calhaus arrancados ao enrocamento aderente 

(fot. 2). A duna frontal até próximo do 

Hospital da Figueira da Foz, também tem sido 

bastante desgastada, não obstante a colocação 

de um enrocamento aderente em parte da sua 

extensão, mostrando uma tendência para o 

easing the port’s access to navigation, 

two small breakwaters were built in 

1934. They were later extended and 

converged to the sea in 1965 (Freitas et 

al., 2015). Curiously, this spit south of 

the estuary was filled with wide and high 

dunes where the fishermen had settled 

in “palheiros” supported on at least one 

metre high piles in order not to be buried 

by the sand transported by the wind.

After the construction of the Mondego 

river mouth’s breakwaters in 1965, the 

sand was then abound north of the mouth 

and scarce to the south, thus modifying 

this reality, and, as a result, recessing the 

shore line to the south. In order to mitigate 

this situation, in 1979, 5 groins and a 

500 m adherent rock fill were installed in 

Cova/Gala beach.

As a result of the 2013-2014 winter 

storms, dune recovery works were 

conducted in Gala. However, the frontal 

dune south of the population was cut by 

several overtoppings in the winter of 2015-

2016 (photo 1). At each storm episode, the 

street near the entrance to the Cabedelo 

campsite is flooded by the sea and filled 

with pebbles and rocks pulled out from the 

adherent rock fill (photo 2). The frontal 

dune until near the Hospital of Figueira 

da Foz has also been severely worn out, 

despite the construction of an adherent 

rock fill in part of its extension, showing 
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seu recuo, o que é particularmente gravoso 

atendendo à sua pouca largura, de apenas 

algumas dezenas de metros. Imediatamente 

a sul do esporão mais meridional da praia da 

Cova tem havido forte ataque da duna frontal, 

com frequentes galgamentos do mar. Tem-se 

optado ultimamente por reconstituição 

artificial da duna, cuja duração não costuma 

ser muito prolongada nos anos.

A capacidade de carga da praia é 

calculada em 3.647 pessoas. 

a tendency for its  overtopping, which is 

particularly serious considering its short 

width − only a few dozen metres. Just south 

of the most southern groin in Cova beach, 

there has been a strong attack of the frontal 

dune, with frequent sea  overtoppings. The 

artificial rebuilding of the dune has been 

preferred, although its duration is not very 

prolonged over the years.

The beach’s occupancy is calculated to 

be 3647 people.

fot. 1 – Imagens do efeito de galgamentos imediatamente a sul da Praia da Cova 
(Fotografia de A. Campar de Almeida, tomada a 22 de janeiro de 2015).

Photo 1 – Images of the overtopping effect immediately south of the Cova beach (Photograph by 
A. Campar de Almeida, taken January 22, 2015).
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3.2  Cabo Mondego/Buarcos

Em Buarcos, face à escassez de areia 

a norte do Forte, foram sendo instalados 

enrocamentos que receberam um forte 

acréscimo e consolidação em 1989.

“- Em Novembro de 1996 encontrava-se 

em escorregamento todo o enrocamento entre 

o Teimoso e o cemitério de Buarcos; caía o 

passeio da marginal junto à antiga fábrica 

de cimento e, mais para SE, a arriba erosiva 

“mordia” o enrocamento do estacionamento 

3.2  Cabo Mondego/Buarcos

In Buarcos, regarding the shortage of 

sand north  of the Fort, several rock fills 

were installed, extended and consolidated 

in 1989.

 “ In November 1996, the whole rock 

fill between Teimoso and the Buarcos 

cemetery was slipping; the sidewalk was 

falling near the old cement plant and, 

further SE, the erosive cliff was «biting» 

the rock fill of the parking in front of 

fot. 2 – Vista do enrocamento junto ao Parque de Campismo do Cabedelo 
(Fotografia de A. Campar de Almeida, tomada a 16 de dezembro de 2014).

Photo 2 – Images of the overtopping effect near Cabedelo campsite 
(Photograph by A. Campar de Almeida, taken December 16, 2014).
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frente ao restaurante Tamargueira” (Cunha 

e Dinis, 1998, p. 39).

Depois da destruição parcial deste 

enrocamento, que se deveu à forte ondulação 

verificada em anos seguidos 1995-1998 

(Cunha e Dinis, 1998), mas também ao facto 

das rochas estarem assentes sobre as areias 

da praia, o que teve como consequência 

o seu descalçamento pelo mar (fot. 3), foi 

construído um novo enrocamento mais 

largo e, agora, firmado sobre o substrato 

rochoso mesozóico. Até este momento tem-se 

mantido estável em praticamente toda a sua 

extensão (fot. 4).

Em final de 2014 foram feitas obras de 

recuperação do enrocamento e muros da 

praia da Tamargueira, numa extensão de 

130 m e com custos de 308 000 €.

As praias de Buarcos e Figueira da Foz têm 

uma capacidade de carga de 9.156 pessoas.

the Tamargueira restaurant” (Cunha & 

Dinis, 1998, p. 39).

After the partial destruction of this 

rock fill, which was due to the strong 

waves witnessed in the following years 

(1995-1998 – Cunha and Dinis, 1998), 

but also to the fact that the rocks were 

set on beach sand, which resulted in its 

ripping by the sea (photo 3), a wider 

rock fill was built, now firmed on 

the rocky Mesozoic substrate. Up to 

this moment it has been stable almost 

throughout its full extension (photo 4).

In late 2014 there were recovery works 

of the rock fill and walls in Tamargueira 

beach, in an extent of 130 m, costing 

€308,000.

The Buarcos and Figueira da Foz beach-

es have an occupancy of 9156 people.

fot. 4 – A praia entre Buarcos e o Teimoso, praticamente sem 
areia, em 03/02/2017 (Fotografias de A. Campar de Almeida).

Photo 4 – The beach between Buarcos and Teimoso, practically wi-
thout sand, on 03/02/2017 (Photographs by A. Campar de Almeida).

fot. 3 – Vista da praia, a norte 
de Buarcos, sem areia, em 1997.

Photo 3 – View of the beach, north 
of Buarcos, without sand, in 1997.
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3.3  Praia de Mira

O muro da avenida marginal foi 

construído antes de 1970, sofrendo depois 

algumas alterações. Os dois esporões a sul 

da povoação (com 170 m cada) foram 

construídos na década de 1980 (o esporão 

sul em 1988). No entanto, na sequência 

das tempestades dos invernos 2001-2002 

e 2002-2003 sofreram graves danos, o que 

obrigou à sua reconstrução em 2006, tendo 

ficado o custo das obras em 2 450 000 €.

Estes esporões têm proporcionado a 

manutenção da largura da praia em frente 

à povoação da Praia de Mira, no entanto, 

no troço mais a norte, em frente ao Bairro 

Norte, as tempestades de 2014 fizeram 

recuar a duna frontal vários metros, criando 

uma escarpa de erosão bastante alta, situação 

muito semelhante ao que se havia passado 

na década de 1980 na Praia do Areão, onde 

a duna viria mesmo a desaparecer em grande 

parte. Conhecedores desta realidade, os 

moradores ficaram bastante preocupados e 

solicitaram intervenção de engenharia que 

se viria a verificar quase de imediato. Assim, 

a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) 

mandou colocar uma defesa de geotêxteis 

na base da duna frontal, na tentativa de a 

preservar do efeito do mar. Neste momento 

ainda se mantém funcional.

Para além deste processo marinho, 

esta praia tem sofrido o efeito intenso do 

3.3  Mira beach

The wall of the Avenida Marginal was 

built before 1970. After that, it has been 

subject to some changes. The two groins 

south of the village (170 m each) were built 

in the 1990s (the south groin was built in 

1988). However, as a result of the 2001-

2002 and 2002-2003 winters’ storms, 

they suffered severe damages, forcing its 

rebuilding in 2006. The total cost of the 

works was €2,450,000. 

These groins have provided the 

maintenance of the beach’s width in front 

of the Praia de Mira village; however, in the 

section closer to north, in front of Bairro 

Norte, the 2014 storms caused the frontal 

dune to shrink in several metres, creating 

a rather high erosion cliff, a situation 

very similar to what had happened in the 

1980s in Praia do Areão, where most of the 

dune would almost disappear. Knowing 

this reality, the inhabitants were pretty 

concerned and requested an engineering 

intervention, which took place almost 

immediately. Then, APA – the Portuguese 

Agency for the Environment ordered the 

application of a defence with geotextiles at 

the base of the foredune, in an attempt to 

preserve it from the effect of the sea. At this 

moment, it is still functional.

Besides this sea process, this beach has 

struggled under the intense effect of the 
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vento provocado pela exposição de parte 

significativa da duna frontal, em especial 

nos locais onde foram instalados passadiços 

de acesso à praia. Aqui, a cobertura vegetal 

é impedida de crescer, mantendo-se 

corredores eólicos que facilitam o avanço 

de línguas de areia para o interior, e que 

cobrem inclusive os próprios passadiços 

(fot.s 5 e 6).

Na duna frontal, entre os dois esporões 

a sul da povoação e na sequência de uma 

abertura feita na duna para dar acesso 

a barco da arte de arrasto para terra 

(chamada arte xávega), desenvolveu-se 

uma duna em meia-laranja (blowout dune, 

na literatura inglesa). Este caso mostrou 

como a abertura, ou manutenção, de 

corredores na duna podem desencadear 

ou promover forte erosão eólica e a rápida 

transferência da areia para o interior. 

Também mostram como eram sábias as 

construções dos antigos palheiros – casas 

em madeira sobre estacas – no sentido de 

evitarem a acumulação de areia contra si.

A capacidade de carga da praia é de 

6 150 pessoas.

3. 4  Praia do areão

Contém um esporão, com 230 m, 

construído em 2003 e que custou cerca de 

2 600 000 € (cerca de 11 300 €/m). Depois da 

construção deste esporão a praia aumentou e, 

sea caused by the exposure of a significant 

part of the foredune, especially at the 

locations where the beach access walkways 

were installed. There, the growth of the 

vegetation cover is stopped, and wind 

corridors that ease the advance of sand 

strips towards the inland are maintained, 

including on the walkways themselves 

(photos 5 and 6).

In the foredune, between the two groins 

south of the village, there is a blowout dune 

as a result of an opening in the dune for the 

access the trawler boats to land (called arte 

xávega). This case showed as the opening 

or maintenance of corridors can set off or 

promote a strong wind exposure and rapid 

transfer of sand to the inland. They also 

showed how wise the construction of the 

old “palheiros” – wood houses on piles – 

was, as they avoided the accumulation of 

sand against them.

The beach’s occupancy is 6150 people.

3. 4  areão beach

It contains a 230 m groin built 

in 2003 and which cost around 

€2,600,000 (around €11,300/m). After 

its construction, the beach expanded 
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fot. 5 – Vista da duna frontal, junto ao Bairro Norte, com a areia a avançar em direção às 
casas, no sítio do passadiço de acesso à praia (Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 5 – View of the foredune, next to the North Quarter, with the sand moving towards the 
houses, on the site of the access bridge to the beach (Photograph by A. Campar de Almeida).

fot. 6 – Aspeto da duna frontal, junto ao Bairro Norte, bastante erodida no local do 
passadiço transversal (Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 6 – Foredune, near Bairro Norte, rather eroded at the location of the old transversal 
walkway (Photograph by A. Campar de Almeida).
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por via disso, a duna frontal passou a receber 

bastante mais areia. No entanto, esta areia não 

se tem fixado no cimo da duna por causa do 

pisoteio em algumas das passagens para a praia 

e, em especial, por causa da instalação de um 

passadiço longitudinal em 2005 (Almeida, 

2011). Recentemente esse passadiço foi 

acrescentado em mais 200 m para norte. 

Com frequência o passadiço é coberto de 

areia pelo vento, a que se segue a sua retirada 

para os lados, não facilitando a estabilidade 

necessária ao desenvolvimento da vegetação 

(fot. 7 a 10). A proliferação de corredores 

eólicos também ajuda a esta instabilidade.

and, therefore, it received much more 

sand. However, the sand has not been 

fixated on the top of the dune due to 

the treading in some of the passageways 

to the beach and, especially, due to the 

installation of a longitudinal walkway 

in 2005 (Almeida, 2011). Recently, this 

walkway was extended in 200 m north. 

This walkway is frequently covered with 

sand by the wind. Then, it is removed 

to the sides, making it difficult for 

vegetation to develop (photo 7 and 10). 

The propagation of wind corridors also 

contributes to this instability.

fot. 7 – Vista sobre a duna e passadiço da Praia do Areão, em 04/04/2014 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 7 – View of a dune and the walkway of the Praia do Areão beach, on 04/04/2014 
(Photograph by A. Campar de Almeida).
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A facilidade com que se verificavam 

galgamentos imediatamente a norte do 

terminus do passadiço, por falta de duna 

frontal, foi resolvido com a construção de 

uma duna artificial (fot. 7 a 10), em 2015, 

com dragados, no prolongamento da que já 

existia a sul da Praia do Labrego. A abertura 

deixada nesta duna, para acesso ao mar de 

um barco de arte xávega, poderá manter, aí, 

o risco de galgamento. A colocação no cimo 

desta duna de numerosas paliçadas tem 

permitido a acumulação de areia eólica e o 

desenvolvimento da vegetação dunar. Este 

exemplo poderia servir de modelo à gestão 

da duna “natural” frente à praia, colocando 

numa primeira fase paliçadas nos corredores 

eólicos e na praia alta (Almeida, 2011), em 

vez de se teimar no passadiço longitudinal. 

Imediatamente a sul do esporão, local 

onde o recuo da duna é mais acentuado, já se 

vai numa segunda duna artificial, visto que 

a primeira foi totalmente destruída. Aquela, 

construída no mesmo momento que a do 

norte, apresenta agora mais possibilidades 

de resistir à investida do mar, porque para 

além de ser mais larga, também recebeu 

um conjunto de paliçadas no cimo que irá 

contribuir para o seu engrandecimento, 

não obstante a quantidade de areia eólica aí 

recebida ser sempre menor do que a norte 

pois a largura da praia é menor.

A capacidade de carga desta praia é de 1 

140 pessoas.

The overtoppings north of the 

walkway’s end were quite common due to 

the lack of a frontal dune. That was solved 

with the construction of an artificial dune 

(photo 7 and 10), in 2015, with dredged 

silt, in the extension of the one already 

existing to the south of Praia do Labrego. 

The opening left on this dune for sea access 

of an arte xávega boat can maintain, in 

that location, the risk of overtopping. The 

placing of numerous palisades on top of 

this dune has allowed the accumulation of 

wind sand and the development of dune 

vegetation. This example could be used as a 

model for the “natural” dune management 

in front of the beach, placing firstly the 

palisades in the wind corridors and high 

beach (Almeida, 2011), instead of insisting 

in the longitudinal walkway.

Immediately south of the groin, a 

location where the dune retreat is more 

accentuated, there is already a second 

artificial dune, given that the first was 

fully destroyed. That one, built at the 

same time as the one in the north, now 

has more possibilities of resisting the sea’s 

hits because, apart from being wider, it has 

also received a set of palisades on top which 

will contribute to its extension, although 

the amount of wind sand is less than the 

one in the north, because the beach’s width 

is inferior.

This beach’s occupancy is 1140 people.
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fot. 8 – Aspeto da duna e passadiço da Praia do Areão, em 03/02/2017 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 8 – Dune and walkway in Praia do Areão beach, on 03/02/2017 
(Photograph by A. Campar de Almeida).

fot. 9 – Praia imediatamente a norte do passadiço em 08/02/2014 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 9 – Beach immediately north of the walkway on 08/02/2014 
(Photograph by A. Campar de Almeida).
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fot. 10 – Praia imediatamente a norte do passadiço, com duna artificial em 03/02/2017 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 10 – Beach immediately north of the walkway, with artificial dune on 03/02/2017 
(Photograph by A. Campar de Almeida).

3.5  Praia da Vagueira

Os enrocamentos aderentes da Vagueira, 

numa extensão de 800 m, foram construí-

dos em 1978, a norte, e 1979, a sul, ano em 

que também foi colocado um esporão (120 

m). Entretanto, outro esporão foi erigido 

imediatamente a sul da Vagueira, na Praia do 

Labrego (130 m), em 1992 (Dias et al., 1994).

Apesar de em 2009 ter sido feito 

um aprofundamento da fundação do 

enrocamento, ele viria a sofrer rombos com 

deslizamentos significativos, especialmente no 

tramo sul, no inverno de 2014, na sequência 

de vários galgamentos que atingiram as ruas 

da povoação, o que obrigou à sua reparação 

e à elevação do coroamento. Não servindo de 

3.5  Vagueira beach

The seawalls in Vagueira, 800 m long, 

were built in 1978, to the north, and 1979 

to the south; a groin (120 m) was also 

added in 1979. Meanwhile, another groin 

was erected immediately south of Vagueira, 

in Praia do Labrego (130 m) in 1992 (Dias 

et al., 1994).

Although in 2009 there was a 

deepening of the rock fill’s foundation, 

it would later endure some breaches with 

significant slippages, especially in the 

south section, in the winter of 2014, as 

a result of the several overtoppings that 

hit the village’s streets, forcing its repair 

and crest elevation. Not using the 2014 
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exemplo aqueles estragos provocados pelo mar 

em 2014, foram construídos em 2015 acessos 

em madeira para a praia, entre os quais um a 

partir da raiz do esporão. Claro, que bastou um 

ano para este ser destruído pelo mar (fot.s 11 e 

12). Na falta de duna frontal e de praia, como 

acontece na Vagueira há algumas dezenas de 

anos, a manutenção do dique é fundamental 

para a segurança da povoação atendendo a que 

boa parte dela se encontra a altitudes de 2 e 3 

metros, ou seja praticamente ao nível do mar 

aquando da preia-mar de águas vivas. 

Em 31 de Outubro de 2011 a duna 

frontal a sul do esporão da Praia do Labrego 

foi cortada por um galgamento marinho, 

com destruição total de cerca de 200 m da 

duna frontal e ligação temporária do mar 

com a ria pelo corte da estrada adjacente 

(fot.s 13 e 14). A duna viria a ser recuperada 

e amplificada no final desse mesmo inverno, 

com sedimentos dragados.

A ligação do mar com a Ria junto 

à Vagueira não é caso apenas de agora. 

Durante o séc. XVIII (1758 e entre 1777-

1780) e já depois da abertura da Barra de 

Aveiro em 1808, mais de uma vez se abriu 

naturalmente uma barreta (por exemplo 

em 1838-1839) nesta área da Vagueira 

(Martins, 2011). De facto, é dos sítios 

onde a restinga que separa o mar da Ria se 

apresenta mais estreita.

A capacidade de carga das praias a 

norte e a sul é de 1 792 pessoas.

sea damages as an example, in 2015, 

wood beach accesses were built, amongst 

which one from the base of the groin. Of 

course, one year was enough for it to be 

destroyed by the sea (photos 11 and 12). 

In the absence of a foredune and beach, as 

has been the case in Vagueira for dozens 

of years, the dam’s maintenance is key for 

the safety of the village, given that a large 

part of it is 2 to 3 metres high, i.e., almost 

at high water level at spring tides.

In 31 October 2011, the foredune 

south of the groin in Praia do Labrego 

was cut by a sea overtopping causing 

the total destruction of around 200 

m of the frontal dune and temporary 

sea connection with the lagoon due to 

the overcrossing of the bordering road 

(photos 13 and 14). The dune would be 

recovered and extended at the end of the 

winter with dredged silt.

The connection of the sea with the 

lagoon near Vagueira is not new. During 

the 18th century (1758, and between 

1777 and 1780) and after the opening 

of the Aveiro inlet in 1808, a small inlet 

was opened more than once (for example 

in 1838-1839) in the area of Vagueira 

(Martins, 2011). In fact, this is one of the 

places where the spit that separates the se 

from the lagoon is narrower.

The beach’s occupancy to the north and 

to the south is 1792 people.
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fot. 11 – Praia da Vagueira, acesso à praia, em 01/11/2015 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 11 – Vagueira beach, beach access on 01/11/2015 
(Photograph by A. Campar de Almeida).

fot. 12 – Praia da Vagueira, acesso à praia, em 03/02/2017  
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 12 – Vagueira beach, beach access on 03/02/2017  
(Photograph by A. Campar de Almeida).
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fot. 13 – Praia do Labrego, destruição da duna frontal, em 01/11/2011 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 13 – Labrego beach, destruction of the foredune, on 11/11/2011 
(Photograph by A. Campar de Almeida).

fot. 14 – Praia do Labrego, destruição da estrada junto à laguna de Aveiro, em 01/11/2011 
(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 14 – Labrego beach, destruction of the road next to the lagoon of Aveiro, on 01/11/2011 
(Photograph by  A. Campar de Almeida).
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3.6  Praia da Barra/Costa nova (aveiro)

O quebra-mar norte foi construído 

em 1958 e ampliado em 1987 (Dias et 

al., 1994). No espaço destas duas praias 

foram construídos 4 esporões de 120 m de 

extensão no ano de 1972 e um quinto logo 

a sul, com 100 m, em 1979. Antes de 1981 

foi construído um enrocamento de 750 m 

defronte da Costa Nova e outro a sul do 4.º 

esporão com 300 m (Gomes et al., 2006).

Depois de, em 1756, a restinga 

ter atingido os areais de Mira e de, 

praticamente, ter fechado a ligação 

da laguna ao mar, a tendência foi no 

sentido de a manter fechada, pela grande 

acumulação de areias, tornando assim 

muito difícil a sua navegação, pelo que a 

posição da barra natural foi mudando entre 

Mira e a Vagueira, mas sempre com muito 

pouca navegabilidade (Martins, 2011). 

Esta situação insuportável para a cidade de 

Aveiro, o seu porto e a sua produção de sal, 

obrigaram à abertura artificial da barra em 

1808, na posição que ainda agora ocupa. 

Porém, é fácil de imaginar que, pelas 

parcas obras de defesa lateral da barra, 

apenas um molhe a sul, e pela quantidade de 

sedimentos em movimento pela deriva litoral, 

rapidamente a sua navegabilidade fosse posta 

em causa, tal era o seu assoreamento. Logo 

em 1818 se sentiu a necessidade de construir 

também um muro de suporte e defesa a 

3.6  Barra/Costa nova beach (aveiro)

The north breakwater was built in 1958 

and extended in 1987 (Dias et al., 1994). 

In the space of these two beaches, four 120 

m groins were built in 1972, and a fifth 

one with 100 m was built in 1979. Before 

1981 a 750 m long seawall  was built in 

front of Costa Nova and another one to 

the south of the fourth groin with 300 m 

(Gomes et al., 2006).

In 1756, the spit reached the sands of 

Mira and practically closed the lagoon’s 

connection to the sea. Then, it tended to be 

kept closed through the large accumulation 

of sands, thus rendering its navigation 

quite difficult. Because of that, the position 

of the natural inlet changed between 

Mira and Vagueira, but always with very 

little navigability (Martins, 2011). This 

unbearable situation for the city of Aveiro, 

its port and the production of salt forced the 

artificial opening of the inlet in 1808, in the 

position it occupies still to this day. 

However, it is hard to imagine that, 

due to the scarce lateral inlet defence 

works – only a breakwater to the south – 

and to the amount of sediments in motion 

through the coastal drift, its navigability 

would rapidly be questioned, due to its 

silting. In 1818 they felt the need to also 

build a support and defence wall to north, 

but even so the silting continued. It got to 
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norte, mas mesmo assim o assoreamento 

continuava, tendo-se mesmo constituído 

restingas na frente da barra. 

É já no séc. XX, em 1930, que é 

projetado um conjunto de obras, entre as 

quais o prolongamento dos molhes, que 

terminaram em 1958, com saliência para 

o mar, a fim de travar o efeito da deriva. 

Começam neste momento os problemas de 

escassez de areia nas praias imediatamente 

a sul e o respetivo recuo. Este efeito foi 

acentuado com o maior prolongamento, 

efetuado em 1987, para a situação atual.

Sempre que há tempestades, como as de 

2014, estas praias são bastante fustigadas e a 

duna frontal sofre recuo (fot. 15). Para agravar 

the point that sandbanks were constituted 

in the inlet’s front. 

Already in the 20th century, in 1930, 

a set of works is designed, amongst which 

the extension of the breakwaters. Those 

were concluded in 1958 with a protrusion 

to the sea, in order to stop the effects of 

the drift. At that moment, the problems of 

sand shortage in the beaches immediately 

to the south and their retreat began. This 

effect was accentuated with the extension 

to the current situation made in 1987.

Every time there are storms, like the ones 

in 2014, these beaches are severely hit and the 

frontal dune suffers a retreat (photo 15). To 

emphasise the situation, walkways have been 

fot. 15 – Praia da Barra com a destruição de parte da duna frontal e do passadiço, 
em 14/02/2014 (Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 15 – Barra beach with the destruction of part of the foredune and walkway, 
14/02/2014) (Photograph by A. Campar de Almeida).
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fot. 16 – Praia da Barra com a reposição do passadiço mais para o interior, avanço 
de línguas de areia atrás deste e recolocação de um bar sobre a duna, em 03/02/2017 

(Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 16 – Barra beach with replacement of the walkway towards the inland, advance of sand 
stretches behind it and relocation of a bar on the dune, on 03/02/2017 

(Photograph by A. Campar de Almeida).

a situação foram construídos passadiços que 

em diversos sítios acentuam a velocidade do 

vento sob si, pelo efeito de túnel, o que impede 

o normal crescimento da duna, impelindo as 

areias mais para o interior do que aconteceria 

se estivessem com a cobertura normal de 

vegetação. Em frente à Costa Nova, grande 

parte do passadiço está totalmente coberto de 

areias e, felizmente, assim tem sido mantido 

(fot. 16). Pode perguntar-se para quê tanta 

despesa num passadiço se a sua única função foi 

servir de obstrução ao avanço das areias? Umas 

paliçadas ficariam bem mais baratas e seriam 

mais eficazes naquela função. Outro aspeto 

a apontar é a teimosia em construir apoios de 

praia, diga-se bares, sobre a duna, quando a 100 

built in several locations, accentuating wind 

speed due to the tunnel effect, which stops 

the normal growth of the dune, pushing 

the sands further to the inland, more than 

what would happen if there was a normal 

vegetation cover. In front of Costa Nova, a 

large part of the walkway is fully covered in 

sand and, fortunately, it has been kept this 

way (photo 16). One might ask why such an 

expense with a walkway whose sole function 

is to obstruct the advance of sands. A few 

palisades would have been much cheaper and 

would have been much more effective for 

that function. Another aspect to be pointed 

is the insistence in building beach support 

structures, namely bars, on the dune, when 
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metros está a avenida com bares e cafés mesmo 

à mão. Entretanto a manutenção da erosão 

eólica sobre a duna está a fazer caminhar para 

as casas a areia que deveria estar contida o mais 

próximo possível da praia.

A capacidade de carga das duas praias é 

cerca de 10 000 pessoas.

3.7  Praia do Furadouro

Na época balnear a população atinge à 

volta de 20 000 habitantes. O parque de 

campismo, situado nas dunas interiores 

imediatamente a norte da povoação, 

alberga cerca de 5 000 utentes. Como 

a capacidade de carga da praia é de 4 

900 pessoas, dá para deduzir a pressão 

suplementar exercida pelos utentes.

Os dois esporões, com 100 m, foram 

construídos em 1974 (Valente, 2015) e 

reconstruídos em 1986, o de norte, e, em 

1997, o de sul (Gomes et al., 2006).

O enrocamento com 300 m, entre es-

porões, foi construído antes de 1970 e, de-

pois, reconstruído em 1984. O enrocamen-

to sul, com 300 m, foi construído em 1982.

Há um longo historial de avanços do 

mar sobre as dunas, através de importante 

desgaste da praia e da duna frontal, bem 

como de galgamentos, com registos 

desde 1857 (Valente, 2015; Freitas e 

Dias, 2016). Aliás, tendo em conta que 

as condições de mar são semelhantes em 

there is an avenue 100 metres away with bars 

and cafés. Meanwhile, the maintenance of 

the wind dune is causing the sand, which 

should be contained as close as possible to 

the beach, to march to the houses.

The occupancy of both beaches is 

around 10,000 people.

3.7  Furadouro beach

During the bathing season the popu-

lation increases to 20,000 inhabitants. 

The campsite, located in the inland 

dunes immediately north of the village, 

encompasses around 5000 users. As the 

beach’s occupancy is 4900 people, one can 

assume the additional pressure made by 

the users.

The two 100 m groins were built in 

1974 (Valente, 2015). The north one was 

rebuilt in 1986, and the south one in 1997 

(Gomes et al., 2006).

The 300 m rock fill, in-between groins 

was built before 1970 and rebuilt in 1984, 

and the south rock fill, with 300 m, was 

built in 1982.

There is a long history of advances of 

the sea over the dunes, through important 

abrasion of the beach and frontal dune, 

as well as overtoppings, with records 

since 1857 (Valente, 2015; Freitas and 

Dias, 2016). In fact, considering that 

the sea’s conditions are similar along the 
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toda esta costa centro norte do país, é 

de deduzir que consequências similares 

aconteceram nas outras praias, pelo 

menos nas mais próximas, com maior ou 

menor impacte em função da ocupação 

humana dos respetivos tramos de costa. 

Naquele ano, foram derrubados 15 

palheiros de pescadores que estavam sobre 

a duna. Mas, nesse mesmo século XIX, há 

o registo de mais dois episódios, em 1863 

e em 1887, de que resultaram a destruição 

de mais 50 palheiros. Em 1912, verificou-se 

um avanço do mar em cerca de 200 m e o 

derrube de 18 palheiros. 

Entre 1938 e 1946 registaram-se pelo 

menos 4 invernos com tempestades de 

que resultou a destruição da capela velha 

da Senhora da Piedade e, depois, da capela 

nova da mesma santa, que acabou por ser 

demolida em 1957.

Mesmo com a construção de um 

muro longitudinal em 1958, duas casas de 

veraneio acabaram por ser parcialmente 

danificadas por galgamentos em 1965. 

Este processo repetiu-se em 1969-71 com 

destruição daquele muro e de algumas 

casas e palheiros. Depois de 1974 registou-

se um período de uma certa acalmia, fruto 

da construção dos dois esporões junto à 

povoação, agora cada vez mais densamente 

ocupada por habitações, eventualmente 

em resposta à aparente ideia de controlo 

da erosão costeira. Esta ideia viria a ser 

entire Centre coast of the country, one 

may assume that similar consequences 

happened in other beaches, at least in 

the nearest ones, with larger or smaller 

impact depending on the human 

occupation of those coastal sections. But 

in the 19th century, there is a record of 

two other episodes, in 1863 and 1887, 

resulting in the destruction of more than 

50 “palheiros”. In 1912 there was an 

almost 200 m advance of the sea and the 

collapsing of 18 “palheiros”.

Between 1938 and 1946 there were at 

least 4 winters with storms that resulted 

in the destruction of the old chapel of 

Senhora da Piedade and, after that, of 

the new chapel celebrating the same 

saint, which ended up being demolished 

in 1957.

Even with the construction of a 

longitudinal wall in 1958, two summer 

houses ended up being partially 

damaged due to overtoppings in 1965. 

This process repeated itself in 1969-71 

with the destruction of that wall and 

of some houses and “palheiros”. After 

1974, there was a period of calm, as a 

result of the construction of two groins 

near the village, more and more densely 

populated by houses, possibly replying 

to the apparent idea of coastal erosion 

control. This idea would be contradicted 

from 1996 onwards with the repeated 
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desmentida a partir de 1996, com sequentes 

episódios de destruição da praia (fot. 17) e de 

equipamentos adjacentes, com galgamentos 

a afetarem casas (fot. 18) e ruas da povoação. 

A cada episódio marinho destrutivo, 

resposta das entidades competentes com 

construção de defesas pesadas longitudinais 

possíveis e à medida da destruição.

episodes of destruction of the beach 

(photo 17) and adjacent equipment, 

with overtoppings affecting the village’s 

houses (photo 18) and streets. Each 

episode of sea destruction was replied 

by the competent entities with the 

construction of custom, longitudinal 

heavy defences.

fot. 17 – Episódio de forte desgaste da praia do Furadouro, com escarpa de erosão de cerca 
de 4 m, na sequência de uma semana de deriva de sul para norte 

(Fotografia de A. Campar de Almeida, 28/02/2010).

Photo 17 – An episode of great abrasion at the Furadouro beach, with an erosion cliff around 
4m high, as a result of a week of south to north drift, 28/02/2010 

(Photograph by A. Campar de Almeida).
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fot. 18 – Proteção com taipais frente a um café, na expectativa de ocorrência de galgamentos 
oceânicos na esplanada marginal (Fotografia de A. Campar de Almeida, 03/02/2017).

Photo 18 – Protection of a café with panels, expecting an overtopping at the waterfront 
sidewalk, 03/02/2017 (Photograph by A. Campar de Almeida).

3.8  Praia de são Pedro de Maceda

É procurada, na época balnear por cerca 

de 1 500 utentes, embora a sua capacidade 

de carga seja de 490 pessoas.

O recuo da linha de costa, desde 1970, 

foi de cerca de 200 m, ou seja, uma média 

de 3,4 m/ano.

Para obviar esse processo, em dezembro de 

2013 foi construída uma estacaria frontal na 

arriba defronte do parque de estacionamento. 

Em Janeiro de 2014 esta obra de requalificação 

foi destruída pelo mar (APA, 2014).

3.8  são Pedro de Maceda beach

During the bathing season, it is visited 

by around 1500 users. The occupancy is 

490 people.

The retreat of the shoreline was around 

200 m since 1970, i.e., an average of 

3.4 m/year.

In order to remedy this process, a 

frontal pile set was built in the cliff in front 

of the parking lot in December 2013. In 

January 2014 this requalification work was 

destroyed by the sea (APA, 2014).
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O esporão a norte, com 150 m, foi 

construído em 1989. Em Janeiro de 2014 

foi desenraizado (APA, 2014), tendo 

necessitado de obras de recuperação.

Não obstante as dunas recentes estarem 

assentes em dunas mais antigas, cuja superfície 

é definida pela existência de um solo podzol, 

com um horizonte ferruginoso mais resistente, 

e estas cobrirem unidades inferiores areno-

argilosas, por vezes turfosas, de origem lagunar 

(Carvalho e Granja, 2003), esta linha de costa 

tem recuado acentuadamente (fot.s 19 e 20). 

O avanço do mar acaba por expor unidades 

geológicas mas também macrorrestos 

invisíveis por estarem debaixo das dunas 

recentes e antigas. É o caso de restos de 

troncos de pinheiro-silvestre, muitos ainda 

em posição vertical, incluídos na Formação de 

Maceda, com medições cronométricas de 20 

000 a 29 000 anos (Carvalho e Granja, 2003), 

portanto do Plistocénico, que afloraram em 

diversos episódios mais tempestuosos como 

foi o caso de 1991 (Carvalho e Granja, 1997) 

e mais recentemente, em 31/01/2014, nesta 

praia (fot. 21).

3.9  Praia da Cortegaça

O enrocamento aderente e um esporão 

com 170 m foi edificado antes de 1972 e, 

depois, reconstruído em 1982. Os esporões 

e enrocamentos aderentes foram sujeitos 

a melhoramentos entre 1986 e 1988. A 

The groin to the north, 150 m long, 

was built in 1989. In January 2014 it was 

uprooted (APA, 2014) and it required 

reconstruction works.

Despite the recent dunes are set in 

older dunes, whose surface is defined by the 

existence of podzol soil, with a more resistant 

ferruginous horizon; and because these cover 

lower sand-clay, sometimes peaty, units of 

lagoon origin (Carvalho and Granja, 2003), 

this shoreline has recessed significantly 

(photos 19 and 20). The advance of the 

sea ends up exposing geological units but 

also invisible macro-rests as they are hidden 

under the recent and the older dunes. It is 

the case of remainders of pine tree trunks, 

many still in a vertical position, included in 

the Maceda Formation, with chronometric 

measurements of 20,000 to 29,000 years 

old (Carvalho and Granja, 2003), therefore 

from the Pleistocene epoch, which have 

surfaced in several more tempestuous 

episodes, like the case of 1991 (Carvalho 

and Granja, 1997) and more recently in 

31/01/2014, at this beach (photo 21).

3.9  Cortegaça beach

The seawall and the groin with 170 m 

were built before 1972 and, after that, 

rebuilt in 1982. The groins and seawalls 

were subjected to improvements between 

1986 and 1988. The sequence of 
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fot. 20 – Praia de S. Pedro de Maceda, em 03/02/2017, onde já não se vê a estacaria 
colocada em 2013 (Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 20 – S. Pedro de Maceda beach on 03/02/2017, where the piles installed in 2013 can 
no longer be seen (Photograph by A. Campar de Almeida).

fot. 19 – Imagens do Google Earth, de 7/8/2003 e de 18/7/2010, onde se pode verificar 
um recuo de 57 m, ou seja, uma média de 8 m por ano.

Photo 19 – Google Earth images from 7/8/2003 and 18/7/2010, where it can be seen a 57m 
recess, i.e., an average of 8m per year.
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sequência de episódios tempestuosos, e o facto 

de a partir de 1990 o esporão ter deixado de 

reter areia a norte (Mendes e Pinho, 2008), 

tem obrigado a sucessivos reforços destas 

obras, como foi o caso em 1996 e já neste 

século com betonagem do enrocamento.

Com efeito, a taxa de recuo entre 2008 

e 2015 foi de 4,5 m/ano.

A praia frontal à povoação está reduzida 

a uma pequena faixa de areia acessível 

aos utentes apenas com mar calmo, 

especialmente no Verão, logo a norte do 

“cabo” de Cortegaça e entre o esporão e 

o enrocamento. No Inverno não há areia 

disponível. A sul do esporão a praia está 

em forte erosão (APA, 2014), estando já o 

Parque de campismo a ser reduzido pelo 

avanço do mar. O dique (fot. 22), a norte, 

tempestuous episodes has forced successive 

reinforcements of these works, like the case 

of 1996, and already in this century with a 

concreting of the rock fill.

In fact, the recess rate between 2008 

and 2015 was 4.5 m/year.

The beach in front of the village is 

reduced to a small strip of sand accessible 

to the users only with calm sea, especially 

during the summer, immediately north 

of the “cape” of Cortegaça and between 

the groin and the seawall. During the 

winter there is no available sand. south 

of the groin, the beach is heavily eroded 

(APA, 2014), and the campsite is being 

reduced due to the advances of the 

sea. The dyke (photo 22) to the north 

separates the sea from the houses which 

fot. 21 – Praia de S. Pedro de Maceda, com troncos de pinheiro-silvestre, um pouco a sul e 
em 01/02/2014 (Fotografia do Eng.º Manuel Valente Jardim, da C. M. de Ovar).

Photo 21 – S. Pedro de Maceda beach with pine tree trunks further to the south on 
01/02/2014 (Photograph by Manuel Valente Jardim, from the municipality of Ovar).
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fot. 22 – Vista do dique da Praia de Cortegaça, em 03/02/2017 
(Fotografia de A. Campar de Almeida.

Photo 22 – View of the Cortegaça beach dyke, on 03/02/2017 
(Photograph by A. Campar de Almeida).

separa o mar de casas que estão implantadas 

em terrenos com altitudes de 2 a 5 m, o 

que significa que na sua ausência seriam 

facilmente inundados pelas águas marinhas. 

Felizmente que em Dezembro de 2015 parte 

das famílias que aqui habitavam começaram 

a ser realojadas no Conjunto Habitacional 

da Praia de Esmoriz, construído para o 

efeito pela Câmara Municipal de Ovar 

(ETCeTAL Jornal, 01/11/2016).

Na época balnear chega a 4 000 

utentes, enquanto o parque de campismo, 

imediatamente a sul, conta com 750 

lugares. É difícil calcular a capacidade de 

carga pela instabilidade do areal.

 

are located in plots with altitudes of 2 

to 5 m, meaning that, in their absence, 

they would easily be flooded by sea 

waters. Luckily, in December 2015, 

part of the families living here began 

being relocated to the Praia de Esmoriz 

Housing Set, built for that purpose 

by the municipality of Ovar (EtceTal 

Newspaper, 01/11/2016).

During the bathing season it can 

reach 4000 users, while the campsite 

immediately to the south has 750 places. It 

is difficult to calculate the occupancy due 

to the instability of the sands.
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3.10  Praia de Esmoriz

Praia com forte pressão humana, 

principalmente no período balnear, quan-

do chega a contar com cerca de 10 mil 

habitantes. Juntam-se mais 1 750 do parque 

de campismo se estiver lotado (Valente, 

2015). A capacidade de carga foi calculada 

em 3 034 pessoas (APA, 2015).

Enrocamento N, de 140 m, construído 

em 1978.

Esporão Esmoriz N, de 160 m, foi 

construído em 1987.

Enrocamento central, de 850 m, construí-

do antes de 1977 e reconstruído em 1985.

Esporão Esmoriz S, de 180 m, também 

de 1987.

Enrocamento S, com 1000 m, 

construído em 1990 (Gomes et al., 2006).

Dois problemas principais ameaçam a 

Praia de Esmoriz: a invasão de areia e a poluição 

das águas vindas da barrinha de Esmoriz. 

Além destas há sempre a possibilidade, em 

episódios de agitação marinha mais forte, 

de o mar galgar o enrocamento aderente e 

invadir ruas e casas como já aconteceu por 

exemplo em 2014 (APA, 2014).

Pelo facto de o areal da praia estar situado 

a norte da povoação, bastam episódios de 

vento com capacidade de transporte de 

areias para a esplanada e casas adjacentes, 

assim como a rua marginal serem invadidas 

por areias que se acumulam em maior ou 

3.10  Esmoriz beach

Bhis is a beach with a strong human 

pressure, mainly during the bathing season, 

when it can reach 10 thousand inhabitants, 

plus 1750 more from the campsite, when 

it is fully booked (Valente, 2015). The 

occupancy was calculated at 3034 people 

(APA, 2015).

Seawall N, with 140 m, built in 1978.

Esmoriz N groin, with 160 m, built in 

1987.

Central seawall, with 850 m, built 

before 1977 and rebuilt in 1985.

Esmoriz S groin, with 180 m, also 

from 1987.

Seawall to the S, with 1000 m, built in 

1990 (Gomes et al., 2006).

Two main problems threaten Esmoriz 

beach: the invasion of sand and the 

pollution of the water coming from the 

Esmoriz inlet. Apart from these, there 

is always the possibility, during episodes 

of stronger sea agitation, that the sea can 

overtop the seawalls and invade the streets 

and the houses, as it has happened in 2014 

(APA, 2014).

Due to the fact that the beach sand is 

located north of the village, episodes with 

wind that can carry sand are enough for the 

waterfront sidewalk and adjacent houses, as 

well as the avenue, to be invaded by sand that 

accumulates in larger or smaller quantities 
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menor quantidade consoante o tempo de 

ação e a velocidade do vento (fot. 23). 

Quando a precipitação é mais intensa ou o 

período de chuvas também mais alongado, 

a barrinha de Esmoriz descarrega água para 

o mar (fot. 24). Até aqui nada de grave 

se aquela água não estivesse, por norma, 

poluída, não obstante o esforço que tem 

sido feito pelas autarquias dos municípios 

drenados pela sua rede fluvial. Foram 

décadas a acumularem-se poluentes na 

depending on the action time of wind 

speed (photo 23). When the precipitation 

is more intense or the rain period is longer, 

the Esmoriz inlet unloads water into the sea 

(photo 24). That would not be a problem, 

if only the water was not normally polluted, 

despite of the effort that has been made by 

the municipalities that use this for drainage 

by their river network. That represents 

decades of accumulation of pollutants in the 

stagnation area of the shoal’s water, which 

fot. 23 – Esplanada da Praia de Esmoriz parcialmente coberta com areia eólica, 
em 20/5/2015 (Fotografia de A. Campar de Almeida).

Photo 23 – Shoreline of the Esmoriz beach partially covered with wind sand, 
on 20/5/2015 (Photograph by A. Campar de Almeida).
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fot. 24 – Barrinha de Esmoriz a drenar para o mar junto à praia de Esmoriz 
(Fonte: Google Earth, 11/05/2013).

Photo 24 – Esmoriz inlet draining to the sea near Esmoriz beach 
(Google Earth, 11/05/2013).

área de estagnação de águas da barrinha, 

o que deixa pensar na possibilidade de a 

água, mesmo que não venha já poluída 

de montante (facto sempre discutível, 

perante uma área tão povoada e com tantas 

indústrias!), possa retirar esses poluentes 

dos sedimentos aí depositados. Logo, o 

acesso dessas águas ao mar vai pôr em risco 

a saúde dos utentes destas praias, assim 

como de algum do peixe que aí esteja.

chegada a coimbra.

makes us wonder about the possibility that 

the water, even if it does not come already 

polluted from upstream (a fact that is always 

arguable, considering such a populated 

area and with so many industries!), can 

remove those pollutants from the sediments 

deposited there. Consequently, the access of 

those waters to the sea risks the health of the 

users of those beaches, as well as of some of 

the fishes that are there.

arrival in coimbra.
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concLusão 

A realidade do trecho de costa objeto 

desta visita de estudo, onde se tem 

registado porventura o maior recuo da 

linha de costa de Portugal, tem obrigado 

a uma dialética constante entre o desígnio 

do mar na sua tentativa de reposição do 

novo equilíbrio, motivado pela escassez 

em areia e pela manutenção ou reforço 

da sua energia, e o esforço das entidades 

competentes em procurar manter as 

pessoas, bens e funções dentro dos limites 

até aqui utilizados e, erroneamente, 

considerados estabilizados. A ocorrência 

relativamente frequente de tempestades 

que têm posto em perigo a segurança das 

pessoas, seus bens e atividades alertam 

para o facto de que a zona costeira não 

pode continuar a sofrer a pressão humana 

que teve até aqui e que tem de se mudar a 

atitude perante ela. A manutenção do status 

quo pode vir a ter custos insustentáveis e, 

portanto, a perda de território vir a ser 

uma variável a ser incluída na equação 

do futuro não muito longínquo. Até 

porque essa perda já se está a verificar há 

algumas décadas, embora ainda a uma 

taxa reduzida, considerando a costa em 

geral, não obstante localmente ser já bem 

evidente, como nos concelhos de Ovar, 

Ílhavo, Vagos e Figueira da Foz. Para se 

ter uma noção dos custos da tentativa de 

concLusion

The reality of the stretch of coast 

that is the subject of this study trip, 

where probably the greatest retreat of the 

coastline of Portugal has been reported, 

has forced a constant dialectic between 

the design of the sea and the efforts of 

the competent authorities. The first, in 

its attempt to restore the new balance, 

motivated by the scarcity in sand and by 

maintaining or strengthening its energy; 

the second, in seeking to keep people, 

goods and functions within the limits 

hitherto used and, erroneously, considered 

to be stabilised. The relatively frequent 

occurrence of storms that have endangered 

the safety of people, their goods and 

activities warn us for the fact that the coastal 

zone cannot continue to suffer the human 

pressure as up to now and thus our attitude 

towards it has to change. The maintenance 

of the status quo can have unsustainable 

costs and therefore the loss of territory 

becomes a variable to be included in the 

equation of the not too distant future. 

Even because this loss has already been 

occurring for some decades, although still 

at a reduced rate, considering the coast in 

general, although locally it is already well 

evident, as in the municipalities of Ovar, 

Ílhavo, Vagos and Figueira da Foz. In order 

to get a sense of the costs of attempting to 
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manutenção da linha de costa, basta olhar 

para as despesas contabilizadas entre 1992 

e 2014, apenas para o concelho de Ovar, 

e que foram cerca de 27 milhões de euros 

(Valente, 2015).

Os cenários traçados para este século, 

em termos de mudanças climáticas e 

consequentes alterações noutros parâmetros 

naturais como os marinhos, fazem prever 

agravamentos da capacidade erosiva do 

mar junto da nossa costa baixa arenosa. 

O desvio de alguns graus para norte da 

incidência da ondulação do largo, a grande 

responsável pela deriva litoral, aponta para 

um novo alinhamento da costa ainda mais 

para leste, portanto um aumento do recuo. 

Tudo indica que o litoral tem de ser visto 

e gerido com cada vez mais cuidado, tendo 

sempre em atenção as indicações dadas 

pelos estudos científicos que, felizmente, 

têm proliferado sobre esse assunto.

maintain the coastline, it is enough to look 

at the expenses recorded between 1992 and 

2014, only for the municipality of Ovar,  

about 27 million euros (Valente, 2015).

The scenarios delineated for this 

century in terms of climate change and 

consequent changes in other natural 

parameters such as the marine ones 

predict the worsening of the erosive 

capacity of the sea along our sandy flat 

coast. The deviation of a few degrees 

north from the incidence of the swell, 

which is largely responsible for coastal 

drift, points to a further alignment of the 

coast even further east, hence an increase 

in the retreat. Everything indicates that 

the coast has to be looked at and managed 

more and more carefully, always taking 

into account the indications given by the 

scientific studies that, fortunately, have 

proliferated on this subject.
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