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NOTA DE ABERTURA

Nos tempos em que a vida é comandada pela evolução da doença descoberta em 2019 

e que, por isso, ficou conhecida por Covid-19, a qual é provocada pelo sArs-Cov-2, 

o novo vírus da síndrome respiratória Aguda grave (Coronavírus – 2), a realização de visitas 

técnicas poderá parecer descabida e estará muito comprometida devido à incerteza que 

paira sobre a existência de condições que, na data prevista, permitirão (ou não) a sua 

realização, facto que não só ajuda a explicar o reduzido número de inscritos nestas visitas 

mas também pode comprometer a sua realização.

Apesar dessa incerteza, entendemos manter a edição dos respetivos guias e a realização 

de algumas delas, não só porque as visitas técnicas fazem parte integrante dos Congressos 

de riscos, desde a sua primeira edição, em 2009, mas também e sobretudo porque a 

realização de trabalho de campo permite observar in loco diversas manifestações de riscos, 

tornando-se mais fácil perceber as causas que estiveram na origem das manifestações 

nesses locais e, ao mesmo tempo, analisar as várias consequências que delas resultaram.

tendo, desde já, consciência de que duas das visitas previstas não se irão realizar, 

por condicionalismos logísticos resultantes das suas caraterísticas, e de que circunstâncias 

fortuitas, decorrentes da conjuntura Covid-19, também poderão levar ao cancelamento 

das outras três, mesmo assim entendemos avançar com a publicação dos respetivos guias, 

dado que se, porventura, não puderem servir para auxiliar na orientação dessas visitas, pelo 

menos ficarão como documentos de trabalho que serão úteis tanto para os interessados 

nos temas em apreço como para quem pretenda conhecer melhor estes territórios que 

foram objeto de manifestações de diferentes tipos de risco.

reconheço que produzir os guias nestas circunstâncias excepcionais exigiu aos autores 

um empenho ainda maior do que o habitual e, por conseguinte, não posso deixar de 

lhes estar muito grato pelo esforço adicional que a elaboração deste guia representou. 

espero que esse empenho possa ser compensado com a materialização das visitas técnicas 

e, deste modo, sejam úteis aos participantes, cumprir assim o principal objetivo para que 

foram produzidos.

Coimbra 8 de setembro de 2020

                                                                                  luciano Fernandes lourenço





v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

guidebook of the study trip n.º 2 5

peRcuRso e hoRÁRio

ITInErary and sChEdulE
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ParTE I - rIsCO hIdrOlÓGICO nO BaIXO MOndEGO
ParT I - hydrOlOGICal rIsK In ThE lOW MOndEGO

08:30 – saída de Coimbra (largo d. dinis (fig.1);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis);

08:45 - 09:30 – Parque verde da cidade;
Green city park;

09.45 - 10:00 – Açude-ponte de Coimbra;
Coimbra weir-bridge;

10:30 - 11:45 – Percurso ao longo do rio mondego (com paragem em pontos estratégi-
cos para observação de estruturas hidráulicas e de locais afetados nas 
inundações de 2019;

Walk along the Mondego River (stopping at strategic points to observe hy-
draulic structures and affected areas in the 2019 floods;

12:00 - 12:30 – Castelo de montemor-o-velho;
Castle of  Montemor-o-Velho;

13:00 - 14:00 – Paragem técnica e almoço na Figueira da Foz;
Technical stop and lunch in Figueira da Foz

ParTE II -rIsCO dE ErOsÃO lITOral EnTrE COVa/Gala E Barra dE aVEIrO
ParT II - rIsK OF COasTal ErOsIOn BETWEEn COVa / Gala and Barra dE aVEIrO

14:30 -15:00 – mira (praia Norte) (fig. 2);
Mira (North beach);

15:20 - 16:00 – Praia do Areão;
Areão Beach;

16:15 - 16:30 – Praia da vagueira;
Vagueira Beach;

16:45 - 18:00 – Praia da barra/Costa Nova (Aveiro);
Barra Beach / Costa Nova (Aveiro);

18:00 – regresso;
Return;

19:30 – Chegada a Coimbra (largo d. dinis).
Arrival to Coimbra (Largo D. Dinis).
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fig. 1 – mapa do percurso sobre o risco hidrológico no baixo mondego, 
feito com recurso ao google maps.

Fig. 1 – Map of the route on the hydrological risk in the lower Mondego, 
made using Google Maps.

fig. 2 – mapa do percurso  sobre o risco de erosão litoral entre Cova/gala e barra de Aveiro, 
feito com recurso ao google maps.

Fig. 2 – Map of the route on the risk of coastal erosion between Cova / Gala and Barra de 
Aveiro, using Google Maps.





“doces e claras águas do Mondego,
Doce repouso de minha lembrança
Onde a comprida e pérfida esperança
Longo tempo após si me trouxe cego.
(…)
Mas a alma, que de cá vos acompanha,
Nas asas do ligeiro pensamento
Pera vós, águas, voa, e em vós se banha”.

luís de Camões

“De todos os cilícios, um, apenas,
Me foi grato sofrer:
Cinquenta anos de desassossego
A ver correr,
Serenas,
As águas do Mondego”

miguel torga (1907 -1995)

fot. 1 - lavadeiras no rio mondego, em período de estiagem 
(Fonte: Coimbra antiga - https://www.facebook.com/groups/147950875371829/)

Photo 1 - Washerwomen on the Mondego River, during a dry season 
(Source: Coimbra Antiga - https://www.facebook.com/groups/147950875371829/)

paRte i - Risco hidRológico no baixo Mondego

paRt i - hydRological Risk in the loWeR Mondego
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intRoduÇÃo

o mondego não é apenas o mais importante dos rios nascidos em território nacional, 

é também o mais português por ter sido sentido e cantado por quase todos os grandes 

poetas portugueses, desde luís de Camões, a António Nobre, passando por Antero de 

Quental, teixeira de Pascoais, miguel torga, entre muitos outros (borges, 1987). 

o epíteto de Bazófias que justamente merecia pelas cheias avassaladoras e 

repentinas de que “era capaz”, julgou-se, por alguns anos, ter caído no esquecimento. 

Com efeito, o rio dos poetas era um rio de drama e de desolação, pela intensidade e 

recorrência registadas nas cheias e inundações, transformando em canais as ruas da 

baixa coimbrã e num lago os campos marginais, a jusante desta cidade. 

Por conseguinte, os processos de assoreamento associados ao mondego tiveram 

impactes muito significativos na história de Coimbra e região. basta lembrar os 

conventos medievais que se acolheram à contemplação das suas margens e que tiveram 

de ser abandonados: sant´Ana, s. Francisco e s. domingo, já desaparecidos, e santa 

Clara. o mesmo aconteceu com as igrejas de santa Justa, s. Cucufate e a primitiva de 

s. bartolomeu. Como exemplo da subida forçada do nível da parte baixa da cidade, 

aponta-se o caso da igreja de santa Cruz, para cuja entrada se subiam quatro degraus, 

no século Xvi e para onde se passaram a descer sete, até finais do século passado e, 

agora, se sobem dois (borges, 1987)! 

se o problema das cheias e inundações é secular na cidade de Coimbra e nos campos 

do mondego, também a tentativa de debelar a sua manifestação e consequências é 

historicamente longa, remontando ao século Xv, com d. Afonso v, ao proibir as 

queimadas de Coimbra a seia. este ensejo foi manifestado pelos monarcas que se 

seguiram, todavia, só em 1790 se iniciam grandes obras no bacia do mondego, com a 

abertura de um novo leito do rio, da autoria do padre estêvão Cabral, a que se seguiu, 

em meados do século XX, o “plano geral do aproveitamento hidráulico da bacia do 

rio mondego”, cuja conclusão ainda está por terminar. 

No início dos anos 80 do século passado, com a entrada em funcionamento das 

albufeiras da Aguieira (rio mondego) e de Fronhas (rio Alva), pretendia-se assegurar a 

regularização de cerca de 80% da bacia hidrográfica a montante de Coimbra e, deste 

modo, controlar os caudais líquidos e sólidos do rio, reduzindo a cheia centenária para 

1200 m3/s. também foram realizadas obras de regularização fluvial do baixo mondego 
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com o objetivo de criar um sistema de leitos estáveis, de modo a garantir o escoamento dos 

caudais líquido e sólido sem a inundação dos campos marginais. Apesar de aparentemente 

controlado, nestas últimas quatro décadas, foram inúmeras as situações em que o caudal 

ultrapassou o limiar dos 1200 m3/s, tendo em dezembro de 2019 transposto o limiar de 

2000 m3/s, considerado como o da cheia milenária.  

Assim, com a visita técnica ao baixo mondego pretende-se: 

i. observar in situ as alterações introduzidas na parte vestibular desta bacia 

hidrográfica em consequência da implementação do designado “aproveitamento 

hidráulico do vale do mondego”, com o principal intuito de mitigar a manifestação 

do risco de inundação; 

ii. Analisar os principais fatores responsáveis pela manifestação do risco de inundação, 

após a sua regularização, dando particular ênfase às cheias do inverno de 2000/01, 

às de janeiro e fevereiro de 2016 e, à mais recente, em dezembro de 2019, em que 

foram ultrapassados os limites de segurança definidos para o empreendimento.

1  bacia do Rio Mondego: bReve caRacteRizaÇÃo

o rio mondego nasce na serra da estrela, a 1425 m de altitude, e percorre 258 km 

até à Figueira da Foz onde desagua no oceano Atlântico. os seus principais afluentes 

são, na margem esquerda, os rios Pranto, Arunca, Ceira e Alva, e, na margem direita, 

o rio dão. Com uma forma alongada, na direção Ne-sw, e uma área de 6645 km2, a 

sua bacia hidrográfica é limitada a Norte e este pelas bacias dos rios vouga e douro, 

e a sul, pelas bacias dos rios lis e tejo (fig. 3). A bacia hidrográfica do mondego 

integra o Plano de gestão da região Hidrográfica 4 (PgrHCentro) constituído pelo 

PgbH do vouga, mondego e lis e pelo PgbH das ribeiras do oeste, cujos objetivos 

primordiais são a gestão, proteção e valorização ambiental e social dos recursos 

hídricos e fenómenos associados. 

A bacia hidrográfica do rio mondego estende-se por duas unidades morfoestruturais 

distintas: o maciço Antigo e a orla mesocenozóica ocidental, que conferem 

características diversas à sua rede hidrográfica. A maior parte do trajeto do rio 

mondego faz-se em vales bastante encaixados em rochas metamórficas e granitóides 

(anteordovícicos e pré-câmbricos), comprimindo-se na passagem entre Penedos, na 

crista quartzítica buçaco-s. Pedro dias (Penacova). No seu troço terminal, a jusante de 
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fig. 3 – bacias hidrográficas de Portugal continental (Fonte: APA, 2009).

Fig. 3 – Hydrographic basins of mainland Portugal (Source: APA, 2009).
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Coimbra (denominado de baixo mondego), com cerca de 40 km, percorre uma planície 

aluvial instalada na cobertura mesocenozóica, até desaguar no oceano Atlântico, junto à 

cidade da Figueira da Foz. 

de acordo com o Plano de gestão das bacias Hidrográficas do mondego, vouga e 

lis (ArHCentro, 2011), a temperatura média do ar na bacia é de aproximadamente de 

13,4ºC. Nas áreas montanhosas da serra da estrela e da serra do Caramulo a temperatura 

média desce até 10ºC, enquanto no baixo mondego a temperatura média atinge 15ºC. 

o valor médio da precipitação anual ponderado na bacia hidrográfica do rio mondego 

ronda 1070 mm, e os valores médios ponderados da evapotranspiração potencial e do 

escoamento são de 1042 mm e 569 mm, respetivamente (fig. 4). 
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fig. 4 – distribuição anual dos valores médios da precipitação, temperatura, evapotranspira-
ção potencial e escoamento em regime natural na bacia hidrográfica do rio mondego 

(Fonte: ArHCentro, 2011).

Fig. 4 – Annual distribution of average values of precipitation, temperature, potential evapo-
transpiration and natural flow in the Mondego River basin (Source: ARHCentro, 2011).

o escoamento mensal, tal como as restantes variáveis hidrológicas, apresenta uma 

acentuada variação sazonal, marcada por um semestre húmido, de outubro a março, 

e um semestre seco, de abril a setembro. em regime natural, aproximadamente 

80% das afluências anuais concentram-se no semestre húmido (fig. 4) 
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enquanto os meses de verão apenas somam 1,5% das contribuições anuais. de facto, a 

grande irregularidade dos caudais líquidos do mondego (com o caudal de estiagem <1 m3/s 

em Coimbra, o caudal médio anual de 80m3/s e o caudal da cheia centenária, estimado 

em 3700 m3/s), aliada às características do seu vale aluvionar, provocavam sucessivas 

inundações na área ribeirinha da cidade de Coimbra e nos campos do baixo mondego, 

com enormes prejuízos às populações aí instaladas, com a perda de vida humanas e danos 

nos campos agrícolas e vias de comunicação (martins, 1940).  

Aliás, os problemas, associados às cheias e ao assoreamento do mondego, são já antigos 

e ter-se-ão acentuado, sobretudo, a partir do século Xii, com o aumento populacional e a 

necessidade de arrotear terras para aproveitamento agrícola, o que levou a que as encostas 

e os vales ficassem mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos. A erosão das vertentes das 

cabeceiras, agravada pelo uso do fogo de forma recorrente, levou d. Afonso v a tomar 

medidas efetivas para tentar debelar o problema. Assim, por meio de carta régia, datada 

de 22 de setembro de 1464, em tentúgal, proclamava que a requerimento da cidade e 

para evitar a continuação dos grandes danos provocados pelo assoreamento do mondego, 

se proibia que se fizessem queimadas desde Coimbra a seia até uma légua das margens 

do mondego (martins, 1940), colocando sob a alçada da justiça quem não acatasse esta 

determinação. 

d. João ii e d. manuel i seguiram-lhe o intento e reforçaram-no, mas os resultados 

parecem ter sido nulos ou diminutos, pois em 1513 a ponte de Coimbra teve de ser 

reconstruída e ampliada porque as areias taparam os vãos, obrigando as águas a passar 

por cima das guardas (borges, 1987). Pode dizer-se que todos os monarcas seguintes se 

preocuparam com os malefícios decorrentes das cheias mondeguinas. No entanto, o rio 

parecia indiferente a todas as tentativas de o dominar. 

sanches (1996), para os últimos séculos, identificou a ocorrência de cheias 

extraordinárias ou memoráveis no rio mondego, em Coimbra, nos seguintes anos: 1788, 

1804, 1821, 1842, 1852, 1860, 1872 (janeiro), 1876 (dezembro), 1878 (dezembro), 

1900 (fevereiro), 1902 (fevereiro), 1909 (dezembro), 1915 (janeiro), 1924 (março), 1927 

(dezembro), 1948 (janeiro), 1955 (janeiro), 1956 (março) e 1960 (outubro) (fig. 5). o 

mesmo autor, destaca as cheias que ocorreram no inverno de 1935-1936, referindo que 

esse ano hidrológico se iniciou com uma época extremamente chuvosa, tendo havido uma 

situação de cheia quase permanente, que se prolongou desde o início de novembro até 

abril seguinte (fig. 5).  
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Na mesma publicação (sanches, 1996) é descrita a cheia de janeiro de 1948, 

considerada, até à data, a cheia com o maior valor de ponta no rio mondego e nos afluentes 

dão, Alva e Ceira, tendo-se verificado, em Coimbra, um caudal de 4140 m3/s (fig. 5). 

mais recentemente, silva (2006) documenta também as cheias de fevereiro-março de 

1978, como tendo sido consideradas as últimas cheias do mondego ocorridas em regime 

natural, ou seja, antes da regularização de caudais realizada pelas albufeiras da Aguieira 

e de Fronhas. estas cheias foram ocasionadas por chuvas que se prolongaram por várias 

semanas, afetando vastas regiões de Portugal Continental.

2 a(s) tentativa(s) de RegulaRizaÇÃo e apRoveitaMento do 

baixo Mondego

A necessidade de defesa do baixo mondego cedo motivou a procura de soluções 

para minorar os prejuízos das inundações (lNeC, 2012). entre as mais importantes, 

destacam-se a abertura de um novo leito do rio mondego, em finais do século Xviii, 

de acordo com o projeto da autoria do padre estêvão Cabral (fig. 6), e o projeto do 

“Aproveitamento Hidroagrícola e Hidrelétrico da bacia do mondego”, datado de 1940, 

da Junta Autónoma das obras de Hidráulica Agrícola.

fig. 5 – Caudais instantâneos máximos registados na Ponte de santa Clara em Coimbra nos 
anos representados, entre 1917 e 1984 (Fonte: marques e Pina, 2013).

Fig. 5 – Maximum instantaneous flow rates recorded at the Ponte de Santa Clara in Coimbra 
in the years represented, between 1917 and 1984 (Source: Marques and Pina, 2013).
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Assim, em 1791 deu-se início ao projeto de engenharia hidráulica do Padre 

estevão Cabral, que se arrastou por todo o século XiX com vicissitudes várias 

(borges, 1987). A solução encontrada foi a do traçado de um percurso, praticamente 

retilíneo e estreito, para fazer aumentar a força e velocidade das águas que assim 

levariam as areias para o mar, diminuindo o assoreamento. Apesar deste projeto 

visar melhorar o escoamento dos caudais, com a construção do novo leito do rio 

entre Coimbra e Figueira da Foz, a verdade é que esta obra demonstrou grandes 

fragilidades e não solucionou o problema, devido ao regime torrencial do mondego. 

Assim, o álveo artificial criado entre os canais rapidamente se assoreou. 

Acresce, por outro lado, o facto dos campos do mondego se encontrarem numa 

situação de subaproveitamento, o que levou ao desenvolvimento do designado 

aproveitamento hidráulico do vale do mondego. Assim, em 1962, a direção-geral 

dos serviços hidráulicos apresentou o “plano geral do aproveitamento hidráulico 

da bacia do rio mondego”, o qual se viria a concretizar parcialmente. este plano 

fig. 6 – Alterações no leito do rio mondego decorrentes do projeto da autoria do Padre estêvão 
Cabral (Fonte:http://penedosaudade.blogspot.com/2010/02/as-cheias-do-mondego_28.html).

Fig. 6 – Changes in the Mondego river bed due to the project by Father Estêvão Cabral 
(Source: http: //penedosaudade.blogspot.com/2010/02/as-cheias-do-mondego_28.html).
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preconizava a regularização das cheias através de albufeiras de fins múltiplos a criar 

a montante, nomeadamente pelas barragens da Aguieira e do Alva (Fronhas) e 

a criação de um sistema de leitos regularizados no baixo mondego. segundo a 

dgrN (1988) o plano visava “[…] o aproveitamento integrado dos recursos hídricos 

da bacia e a sua utilização em múltiplos fins: produção energética, regularização fluvial, 

correcção torrencial, controle e defesa contra cheias, abastecimento de água a populações 

e indústrias, reorganização da rede viária regional, valorização das componentes 

ambientais, piscícolas, recreativas e de apoio ao turismo e o desenvolvimento agrícola 

através da rega”. 

Com a aprovação do Plano de 1962 foram executadas diversas obras na bacia 

hidrográfica do rio mondego, que se descrevem, de forma sucinta, a seguir 

(fig. 7). de salientar que a conclusão do plano, prevista para uma segunda fase, 

comporta a construção dos aproveitamentos de girabolhos, Celorico e Assedasse, 

ainda não ocorreu.

fig. 7 – localização das principais albufeiras na bacia hidrográfica do rio mondego 
(Fonte: instituto da Água, 1993).

Fig. 7 – Location of the main reservoirs in the river Mondego watershed 
(Source: Instituto da Água, 1993).
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2.1 aproveitamentos aguieira-raiva e Fronhas

Com o objetivo primordial de regularizar os caudais do rio mondego e dos seus afluentes 

(rios dão e Alva) foram criadas as albufeiras da Aguieira (rio mondego) e de Fronhas (rio 

Alva), que entraram em funcionamento em 1981 (fig. 8). Com estes aproveitamentos 

pretendia-se assegurar a regularização de cerca de 80% da bacia hidrográfica a montante 

de Coimbra e, deste modo, controlar os caudais líquidos e sólidos do rio, reduzindo 

a cheia centenária para 1200 m3/s e o caudal sólido médio para 1,5 l/s, em Coimbra 

(lourenço et al., 2017). 

fig. 8 – implantação do sistema Açude-raiva-Aguieira-Fronhas, nos rios mondego e Alva 
(Fonte: lourenço, 1986).

Fig. 8 – Implementation of the Açude-Raiva-Aguieira-Fronhas system, on the Mondego and 
Alva rivers (Source: Lourenço, 1986).

o aproveitamento da Aguieira cria uma albufeira com a capacidade total de 430 hm3 

que permite a regularização das afluências para fins de controlo de cheias, mas também 

a produção de energia e a sua utilização para rega. A jusante da barragem da Aguieira, a 
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albufeira da raiva cria o contra-embalse necessário para permitir aos grupos da central a 

bombagem de água antes turbinadas, mantendo assim a reserva de água constituída para 

garantia da rega. o caudal máximo descarregado através dos descarregadores de cheias das 

barragens da Aguieira e da raiva é de 2000 m3/s. 

A barragem de Fronhas destina-se ao controle de cheias do rio Alva e ao desvio, através 

de túnel, de afluências para a albufeira da Aguieira reforçando a produtividade da central. A 

capacidade do descarregador de cheia da barragem das Fronhas é de 500 m3/s. 

A correção da torrencialidade do mondego implicava, também, o aumento do coberto 

florestal em toda a bacia hidrográfica, especialmente nas cabeceiras, todavia esse objetivo 

está longe de ser alcançado, pois a recorrência de incêndios na respetiva área de drenagem 

contribuem para aumentar, ainda mais, a já elevada torrencialidade do rio mondego. 

2.2 regularização fluvial do Baixo Mondego

As obras de regularização fluvial do baixo mondego tiveram como objetivo a criação de 

um sistema de leitos estáveis, de forma a poder garantir o escoamento dos caudais líquido e só-

lido sem a inundação dos campos marginais (dgrN, 1988). o sistema de leitos é constituído 

pelo leito central e pelos leitos periféricos, que ladeando os campos marginais do rio mondego 

recebem os caudais dos afluentes a jusante de Coimbra.

Assim, no baixo mondego, a jusante de Coimbra, procedeu-se à regularização do leito 

do rio e dos periféricos (fig. 9), através da criação de diques longitudinais, ao longo das 

margens desses leitos. No dique da margem norte instalou-se um sistema de inundação 

controlada dos campos, através de quatro descarregadores, um fusível e três de sifão, para 

descarregar as cheias de caudal superior a 1200 m3/s e, deste modo, inundar os campos 

de forma controlada.

As descargas são iniciadas de jusante para montante, diretamente para o vale central 

(margem direita), e posteriormente drenadas através da rede de enxugo e conduzidas até à 

estação elevatória de Foja que bombeia estes caudais para o leito central (lencastre, 2004). 

o leito central do rio mondego tem cerca de 36 km de extensão sendo limitado a 

montante pelo Açude-Ponte de Coimbra e a jusante pela bifurcação do troço estuarino 

do mondego que forma a ilha da morraceira. As obras de regularização do leito central 

do rio mondego implicaram a alteração do traçado do rio e da configuração da sua 

secção transversal.
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o trecho inicial do leito central, entre Coimbra e santo varão, e o trecho final, 

têm um traçado quase coincidente com o do antigo rio mondego. entre santo varão 

e a confluência do rio Foja, o leito central afasta-se do leito aberto no século Xviii 

em resultado das obras do padre estêvão Cabral e retoma o traçado do rio velho de 

verride (junto à encosta do lado esquerdo) (dgrN, 1988). o leito central permite 

o escoamento dos caudais líquidos e sólidos provenientes da bacia hidrográfica a 

montante do Açude-ponte de Coimbra e das bacias dos afluentes a jusante do referido 

açude. os caudais gerados nos afluentes são escoados pelo leito periférico direito e o rio 

Foja na margem direita, pelo leito periférico esquerdo e os rios ega, Arunca e Pranto 

na margem esquerda. 

fig. 9 – Aproveitamento do baixo mondego (Fonte: lourenço, 1986): 
1 - campos do vale central; 2 - campos nos vales laterais; 3 - leitos regularizados;  
4 - leitos não regularizados; 5 - leito escavado no sec. Xviii; 6 - descarregadores;  

7 - estruturas de controlo; 8 - canal de rega principal; 9 - condutas; 10 - canal de rega secundário;  
11 - estação elevatória; 12 - reservatório; 13 - perfis transversais nos leitos regularizados.

Fig. 9 – Harnessing the Lower Mondego (Source: Lourenço, 1986): 
1 - central valley fields; 2 - fields in the side valleys; 3 - regularized beds; 
4 - unregulated beds; 5 - bed excavated in the sec. XVIII; 6 - unloaders; 

7 - control structures; 8 - main irrigation channel; 9 - conducts; 10 - secondary irrigation channel; 
11 - elevating station; 12 - reservoir; 13 - cross-sections in the regularized beds.
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o leito central tem uma secção transversal composta por um leito menor, de fundo 

móvel e margens fixas, e por um leito maior de fundo e margens fixas. o leito menor tem 

secção trapezoidal com largura variável entre 88,0 e 142,2 m e alturas que oscilam entre 

3,7 m a 4,5 m. o leito maior, também com secção trapezoidal, apresenta larguras que 

variam entre 112,0 m e 380,0 m. os taludes do leito menor, bem como zonas localizadas 

do leito maior (incluindo taludes interiores dos diques) estão protegidos contra a erosão 

através de um tapete de enrocamento.

2.3 açude-Ponte de Coimbra e o canal condutor geral (canal de rega)

o Açude-ponte de Coimbra entrou em funcionamento em 1981 e cria um volume total 

de 1,6 hm3 (fot. 2). destina-se a articular os regimes de exploração dos aproveitamentos da 

Aguieira, Fronhas e raiva com o regime de caudais na tomada de água para rega e outros fins. 

dispõe de 9 vãos de 15,4 m de largura, separados por pilares com 3 m de espessura, 

equipados com comportas do tipo sector de 5,5 m de altura (lNeC, 2012). Na margem 

direita fica situada a tomada de água para um caudal de 25 m3/s e na margem esquerda 

a escada para peixes. A soleira descarregadora do Açude-ponte tem 26,6 m de altura. A 

montante, a soleira do açude está à cota 14,3, descendo até à cota 12,7 e terminando a 

jusante à cota 13,3. o nível de Pleno Armazenamento (NPA) está fixado à cota 18,00 

permitindo garantir a alimentação dos canais de rega. o nível de máxima cheia (NmC), 

à cota 19,0 corresponde ao caudal de 2000 m3/s valor da cheia milenária modificada pelas 

albufeiras da Aguieira e de Fronhas.

fot. 2 – Ponte-açude de Coimbra (Fotografia de Adélia Nunes, 7 de junho de 2020).

Photo 2 – Coimbra weir bridge (Photograph by Adélia Nunes, June 7th of 2020).



v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

guidebook of the study trip n.º 2 23

desde a tomada de água localizada na margem direita da albufeira do Açude de 

Coimbra, até à estacão elevatória do Alqueidão, situada próximo da extremidade jusante 

do leito Central, o escoamento faz-se por gravidade, através do Canal Principal de rega, 

de secção trapezoidal e com um desenvolvimento total de 36,6 km na margem direita 

e de 3,6 km na margem esquerda, o que permite a rega superficial dos campos do vale 

principal do baixo mondego sem recurso a bombagem.

o caudal derivado para o canal pode atingir os 25 m3/s, diminuindo progressivamente até 

1,5 m3/s, destinando-se às  indústrias (1,0 m3/s), para abastecimento às fábricas de celulose da 

Navigator e da storaCelbi, situadas na leirosa, margem esquerda, e ao abastecimento de água à 

população da Figueira da Foz (0,5 m3/s), na margem direita (lourenço et al., 2017). do canal 

principal de rega, deriva a rede secundária constituída, principalmente por condutas enterradas. 

A rega, na generalidade, é feita por gravidade, facilitando a produção agrícola de regadio, como é 

o caso da cultura do arroz (5 200 ha) e do milho; todavia, nalgumas áreas, geralmente dedicadas 

a outras culturas, a rega pode ser feita por aspersão.

2.4 aproveitamento do baixo Mondego 

o baixo mondego, onde se estendem os campos do mondego, é constituído por 

uma extensa planície aluvionar, situada entre as cidades de Coimbra e da Figueira da Foz, 

que incluem o vale principal do rio mondego, bem como os vales secundários dos rios 

Arzila, ega, Arunca e Pranto, na margem esquerda, e do rio Foja, na margem direita. Na 

atualidade, a área total do perímetro de rega perfaz cerca de 15 000 ha, dos quais cerca de 

30% se encontram ocupados com a cultura do arroz, a jusante, e os restantes 70% com 

outras culturas, em especial, milho, hortícolas e viveiros, a montante. As condições propícias 

do clima, apesar de se caracterizar por um estação seca no verão, embora pouco quente e 

longa, e dos solos, de textura franco-limosa, a montante, e franco-argilo-limosa, a jusante, 

permitiram uma agricultura secular nos Campos do mondego.  

todavia, a presença recorrente de água, devido à frequência de cheias e à deficiente 

drenagem, associada à elevada fragmentação e à reduzida dimensão das explorações, 

dominante até à década de oitenta do passado século continuavam a constituir graves 

entraves à produtividade desta região. 

Assim, com as obras de Aproveitamento Hidráulico do vale do mondego e 

com o Projeto de desenvolvimento Agrícola do baixo mondego grande parte dos 
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constrangimentos foram solucionados, possibilitando a modernização da agricultura e 

a melhoria das condições socioeconómicas dos agricultores. A par da defesa dos campos 

do baixo mondego contra as cheias, cerca de 80% da área beneficiada passou a usufruir 

de um sistema de rega e de drenagem, emparcelamento, modernização da rede viária e 

reconversão cultural, com a introdução de novas técnicas e culturas (fig. 10, fot.s 3 e 4).

A rede de rega tem origem na tomada de água do Açude-ponte e é formada pelo canal 

condutor geral que se desenvolve em aterro junto aos diques longitudinais do leito central, 

com uma extensão total na margem direita de cerca de 37 km e na margem esquerda 

cerca de 4 km. este canal apresenta uma secção transversal tipo trapezoidal com os taludes 

inclinados a 1/1,5 (v/H). 

A rede de enxugo visa a evacuação das águas em excesso provenientes da rega e da 

precipitação. A rede é constituída por um sistema de valas principais e secundárias e 

por um conjunto de estações elevatórias. As águas resultantes da drenagem são depois 

conduzidas para o leito central.

54

Km0 5

fig. 10 – Aproveitamento hidroagrícola do baixo mondego, com a localização e respetiva 
situação do projeto nos diversos blocos hidroagrícolas (Fonte: Neves, 2015).

Fig. 10 – Hydro-agricultural exploitation of Baixo Mondego, with the location and respective 
situation of the project in the different hydro-agricultural blocks (Source: Neves, 2015).
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fot. 3 – Caminho de acesso aos campos agrícolas e bocas de rega 
(Fotografia de Adélia Nunes, 7 de junho de 2020).

Photo 3 – Access path to agricultural fields and irrigation mouths 
(Photograph by Adélia Nunes, June 7th of 2020).

fot. 4 – vala de drenagem  
(Fotografia de Adélia Nunes, 

7 de junho de 2020).

Photo 4 – Drainage ditch 
(Photograph by Adélia Nunes, 

June 7th of 2020).

3  cheias e inundaÇões após o pRocesso de RegulaRizaÇÃo

Nas últimas décadas, após a construção das barragens da Aguieira, raiva e Fronhas, 

registou-se em Coimbra, por inúmeras vezes, um caudal (1200 m3/s) que o projeto de 

regularização e Aproveitamento Hidroagrícola da bacia do rio mondego (rAHbm)

especificava só dever ocorrer apenas uma vez por século. estava também previsto no projeto 

que a gestão integrada dos aproveitamentos hidráulicos na bacia do mondego deveria 

assegurar que caudais da ordem dos 2000 m3/s em Coimbra tivessem uma frequência de 
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ocorrência muito baixa, na ordem de uma vez em 1000 anos, para evitar a inundação da 

baixa da cidade e o colapso da obra hidráulica a jusante (lencastre e Franco, 1984).

Na sequência analisam-se os 3 eventos cujas consequências foram mais gravosas na 

área ribeirinha da cidade de Coimbra e no baixo mondego.  

3.1 Cheias do inverno de 2000/01

No inverno de 2000/2001 a primeira situação crítica surgiu com o temporal de 7 de 

dezembro de 2000, tendo a Aguieira ficado muito cheia. No dia 8 de dezembro, o caudal 

médio diário afluente a Coimbra rondou 1200 m3/s, com um máximo instantâneo a 

ultrapassar 1610m3/s. Na cidade de Coimbra, o mondego, galgou as margens e a jusante a 

água chegou a transpor ligeiramente o dique esquerdo do canal principal. 

Nos dias 5-6 de janeiro de 2001 ocorreu a segunda ponta de cheia, que registou um caudal 

médio afluente de 1625 m3/s (fig. 11). todavia, a ponta de cheia que ocorreu a 26-29 de 

janeiro de 2001 foi a que causou maiores danos, uma vez que, de acordo com os dados 

obtidos para Açude-ponte de Coimbra, no dia 27 de janeiro, se registaram 1942 m3/s. 

fig. 11 – evolução dos caudais diários em janeiro de 2001, no Açude-ponte de Coimbra 
(Fonte dos dados: https://snirh.apambiente.pt/)

Fig. 11 – Evolution of daily flow rates in January 2001, at the Açude-ponte de Coimbra 
(Data source: https://snirh.apambiente.pt/)
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Consequentemente, os diques do baixo mondego romperam em 14 sítios, 

principalmente no canal Principal, sobretudo na margem esquerda, e no leito periférico 

direito (montemor-o-velho), provocando o transbordo com a formação de lóbulos de 

derrame e rápido alagamento dos campos (Cunha, 2002). 

A situação mais trágica registou-se em montemor-o-velho, com mais de uma centena 

de pessoas desalojadas (fot. 5), a queda de uma ponte (fot. 6) e importantes estruturas, 

como o quartel de bombeiros e o Centro de saúde, a ficarem inundadas, por terem 

sido construídas na planície aluvial. outras localidades ficaram isoladas, como ribeira de 

Frades, Casais do Campo, Pereira do Campo, santo varão, Formoselha, ereira e lares. 

fot. 5 – inundação de residências no baixo mondego 
(sNirH: https://snirh.apambiente.pt/).

Photo 5 – Flooding of residences in the lower Mondego 
(SNIRH: https://snirh.apambiente.pt/).

fot. 6 – Queda da ponte das lavandeiras (Fonte: https://mapio.net/pic/p-1056153/).

Photo 6 – Remains of the bridge of the Lavandeiras (Source: https://mapio.net/pic/p-1056153/).
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se não existisse qualquer controlo na bacia, a montante (em particular a barragem 

da Aguieira), os danos teriam sido bastantes mais severos, pois segundo a simulação em 

modelo hidrológico de rodrigues et al. (2001) o valor teria sido de 2800 m3/s ao invés do 

valor anteriormente referido. o mesmo estudo apresenta o caudal afluente à Figueira da 

Foz que, em regime natural teria sido de 3400 m3/s mas, com o encaixe na barragem da 

Aguieira, terá atingido o valor de 2470 m3/s.

Com efeito, além dos elevados caudais gerados devido à forte precipitação, registada 

no decurso dos meses de novembro e dezembro, que corresponderam, segundo Cunha 

(2002) a um período de retorno centenário, outros processos e vulnerabilidades 

contribuíram para a plena manifestação do risco de inundação na parte vestibular da 

bacia hidrográfica do rio mondego no inverno de 2000/2001 (lourenço et al., 2017). 

tendo como objetivo principal o amortecimento de cheias, a barragem da Aguieira 

foi projetada para ser explorada à cota 112,5 m, a que corresponde uma capacidade de 

armazenamento de 277 hm3 (66% da sua capacidade), sendo que a albufeira necessita de 

265 hm3 para encaixar a afluência de uma cheia centenária. Chegariam, a Coimbra, nessa 

situação, 1200 m3/s, provenientes do rio Ceira e da restante parte da bacia não regularizada 

(Cunha, 2002). todavia, após a conclusão da barragem da Aguieira, a cota de exploração da 

albufeira subiu para 116 m (+ 3,5m), a que correspondem um armazenamento de 327 hm3,  

com intuito de aumentar o respetivo potencial hidroelétrico e de captação de água para 

abastecimento. Assim, na terceira ponta de cheia, que ocorreu entre 26 e 29 de Janeiro de 

2001, o caudal afluente à albufeira da Aguieira, nas últimas 12 horas do dia 26 de Janeiro, 

que estava a 75% da sua capacidade, passou de 600 para 1 860 m3/s. em consequência, a 

partir das 9 h do dia 27 e durante cerca de 24 h, a descarga fixa foi subindo de 513 para  

1 100 m3/s, caudal que se manteve nas 12 h seguintes. À descarga da Aguieira somou-se, 

ainda, o caudal proveniente da barragem de Fronhas, no rio Alva, e o caudal do rio Ceira, 

não regularizado, o qual terá debitado cerca de 660 m3/s. 

todavia, o facto dos diques do canal principal terem rompido em vários locais, sob 

caudais inferiores aos definidos em projeto, poderá dever-se (i) à progressiva debilitação 

face à frequência de caudais elevados; (ii) à existência do “açude” de Formoselha, 

que tinha promovido um significativo assoreamento a montante, favorecendo os 

galgamentos durante as cheias, no troço Casais-Formoselha; (iii) à débil manutenção 

das estruturas hidráulicas, em particular dos diques (assentamentos) e das secções de 

escoamento de canais e troços do rio regularizados; (iv) ao aumento da exposição de 
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bens e vulnerabilidade de infraestruturas, habitações e indústrias no leito de inundação 

do rio mondego e afluentes.

Com efeito, a falsa sensação de que o sistema de diques, que materializou a 

artificialização do leito natural do mondego, podia garantir ilimitadamente a segurança 

das povoações e bens ribeirinhos levou à ocupação em áreas de risco. Algumas destas 

construções em áreas com risco de inundação resultam, assim, da falta de esclarecimento 

das populações e de insuficiente fiscalização por parte das entidades competentes. de 

salientar, no entanto, que algumas construções em áreas de risco são da responsabilidade 

direta do estado, como é o caso do Quartel dos bombeiros de montemor-o-velho e da 

estacão de tratamento de águas residuais de ribeira de Frades, ambos inundados.  

Cunha (2002) sistematizou os principais fatores, que cumulativamente, contribuíram 

para o colapso do sistema hidráulico do baixo mondego, destacando a inadequada 

manutenção das estruturas hidráulicas, bem como a deficiente gestão hídrica, que se 

traduziu no insuficiente amortecimento das pontas de cheias pelas barragens de Aguieira-

Fronhas, o que levou a que os diques tivessem rompido sob a pressão de caudais inferiores 

àqueles para que foram projetados. o mesmo autor acrescenta que a sucessão de 3 pontas 

de cheia em 2 meses (recorda-se que, nos 12 anos anteriores, o Açude-ponte de Coimbra 

registara por cinco vezes caudais equivalentes aos da cheia centenária) e a existência do 

açude de Formoselha, que tinha promovido assoreamento a montante (com árvores no 

leito do rio), favoreceu os galgamentos no troço Formoselha-Casais.

Na sequência destas cheias, um estudo solicitado pelo ministério do Ambiente à ordem 

dos engenheiros e apresentado em 2002 aconselhava algumas medidas de prevenção. As 

recomendações passavam pelo desassoreamento do mondego, por um sistema de alerta 

mais eficiente e pela subida da cota.

3.2  as cheias de janeiro e fevereiro de 2016

em janeiro e fevereiro de 2016 o mondego voltou a registar duas pontas de cheia, 

respetivamente nos dias 11 de janeiro e 14 de fevereiro (fig. 12). No dia 11 de janeiro o caudal 

afluente a Coimbra ultrapassou 1200 m3/s, no Açude-ponte de Coimbra, entre as 12 e as 22h, 

tendo atingido um máximo de 1490 m3/s pelas 16h. este pico de cheia ocorreu na sequência 

de chuvas intensas, tendo o rio mondego inundado a área ribeirinha da cidade de Coimbra e 

cortado várias estradas secundárias na sua planície aluvial.
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   segundo o Comandante operacional distrital (Codis) Carlos luís tavares, na noite 

de domingo para segunda-feira, a albufeira da Aguieira “recebeu muita água dos afluentes”, 

com origem nas áreas a montante, tendo a barragem atingido os níveis de segurança. de 

acordo com informações disponíveis, neste evento, os descarregadores de cheia, presentes em 

vários pontos do mondego funcionaram, libertando a água para terras agrícolas que ladeiam 

este rio e retirando assim, a pressão das margens do leito central. Assim, o funcionamento 

dos descarregadores impediu uma situação idêntica à de 2001 se registasse novamente. 

em fevereiro, as águas do mondego em Coimbra voltaram a subir, de forma 

significativa a partir do dia 12, ultrapassando 1200 m3/s pelas 23h (fig. 12). 

Nas horas seguintes o volume de água continuou a aumentar tendo-se registado o pico de 

cheia nas primeiras horas do dia 14, onde se atingiram caudais horários superiores a 1940 m3/s. 

Nesse período, segundo Pardal et al. (2019), o caudal máximo instantâneo efluente do 

sistema Aguieira-raiva-Fronhas correspondeu a 1060,5 m3 /s, o afluente ao Açude-ponte 

de Coimbra foi de 1960,5 m3/s e o do rio Ceira e da bacia intermédia foi de 900 m3/s 

(45,8% do caudal máximo instantâneo total).

A partir daí, o caudal foi diminuindo, até atingir valores inferiores a 1200 m3/s no 

final do dia 15 de fevereiro. o aumento do nível dos caudais, na madrugada do dia 13, 

levou à abertura do sistema de diques fusíveis, próximos do Choupal, permitindo aliviar 

a pressão nas margens a jusante do dique, ao descarregar a água nos campos agrícolas do 

baixo mondego. 

fig. 12 – evolução dos caudais no Açude-ponte de Coimbra, nos dias 11 de janeiro e de 
12 a 16 de Fevereiro de 2016 (Fonte dos dados: https://snirh.apambiente.pt/).

Fig. 12 – Flow evolution in the Coimbra Weir, on January 11th and February 12th to 16th, 
2016 (data source: https://snirh.apambiente.pt/).



v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

guidebook of the study trip n.º 2 31

todavia, a descarga não foi suficiente e, mais uma vez, a área ribeirinha de Coimbra 

e algumas áreas agrícolas no baixo mondego, entre Coimbra e montemor-o-velho, 

ficaram inundadas.

Assim, no início de 2016, em ambas as pontas de cheias, em Coimbra, os claustros do 

mosteiro de santa Clara-a-velha ficaram submersos (fot. 7), enquanto as docas do Parque 

verde da cidade (fot.s 8 e 9), e outros estabelecimentos comerciais nas duas margens do 

rio mondego, ficaram igualmente inundados. também, o Centro de Ciência viva de 

Coimbra, localizado perto do mosteiro de santa Clara-a-velha, sentiu o efeito da subida 

do mondego. só em Coimbra, as inundações de Janeiro e Fevereiro de 2016 causaram 

2 milhões de euros em prejuízos, sendo que os danos terão sido mitigados, segundo 

o Codis de Coimbra, pela reação positiva dos residentes, no leito de inundação do 

mondego, aos comunicado da proteção civil, no sentido de salvaguardarem os seus bens, 

face ao expectável aumento do nível das águas.

Alfeu sá marques, docente da Universidade de Coimbra e especialista em hidráulica 

e recursos hídricos (Jornal Público, 16 de Fevereiro de 2016), referiu que algumas das 

recomendações emanadas do estudo solicitado pelo ministério do Ambiente à ordem dos 

engenheiros, apresentado em 2002 e de que é coautor, foram seguidas, mas que outros 

fatores fazem com que as inundações de janeiro e fevereiro de 2016 tenham atingido 

esta dimensão, devido a “falhas de planeamento” e à “falta de revisão de procedimentos”. 

fot. 7 – mosteiro de santa Clara a velha, 14 de Fevereiro de 2016 
(Fonte: Jornal de Notícias, 14 de Fevereiro de 2016).

Photo 7 – Monastery of Santa Clara a Velha, February 14, 2016 
(Source: Jornal de Notícias, February 14, 2016).
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explica que, para além de não se ter procedido ao desassoreamento do mondego, foram 

construídas duas pontes no rio nos últimos quinze anos (a ponte pedonal Pedro e inês e a 

Ponte rainha santa isabel) que contribuem para a subida do seu caudal. Por outro lado, 

refere que fatores como “os incêndios florestais, a impermeabilização dos solos causada pela 

construção de edifícios e estradas” ajudam a que, “em picos de precipitação”, a subida do 

nível das águas seja mais intensa e rápida.

fot. 8 – Parque mondego no dia 11 de janeiro de 2016 
(Fonte: Correio da manhã, 11 de fevereiro de 2016).

Photo 8 – Parque Mondego on January 11, 2016 
(Source: Correio da Manhã, February 11, 2016).

fot. 9 – Parque mondego no dia 14 de Fevereiro de 2016 
(Fonte: Correio da manhã, 14 de fevereiro de 2016).

Photo 9 – Parque Mondego on February 14, 2016 
(Source: Correio da Manhã, February 14, 2016).
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Contudo, para além dos fatores agravantes já enunciados, em parte responsáveis 

pelos elevados caudais afluentes, vários autarcas criticaram, na altura, a entidade gestora 

da barragem da Aguieira, a edP, argumentando que a mesma terá deixado, por razões 

económicas, encher a barragem até ao limiar de segurança, vendo-se, na sequência, 

obrigada a libertar água, através de descargas que colocaram em risco as populações do 

vale do mondego. Com efeito, o relatório da ordem dos engenheiros de 2017, referente 

às cheias de janeiro e fevereiro de 2016, concluiu que os efeitos de destruição associados 

às cheias deste inverno poderiam ter sido evitados/minimizados, caso se tivesse adotado 

outro esquema operativo de gestão dos caudais e níveis de água na albufeira da barragem 

da Aguieira. Concluiu, igualmente, que as inundações ocorridas na cidade de Coimbra 

são influenciadas pela acumulação de sedimentos no leito do rio.

3.3 Cheia de dezembro de 2019

em meados do mês dezembro, do passado ano, o país deparou-se com três eventos 

meteorológicos, subsequentes, associados à passagem das depressões daniel, elsa e Fabien, que 

originaram elevadas e prolongadas quantidades de precipitação, sobretudo nas regiões centro 

e norte de Portugal, que rapidamente saturaram os solos, em especial os percorridos pelos 

incêndios de junho e outubro de 2017, provocando um aumento na velocidade e nos tempos 

de concentração das afluências fluviais. Por conseguinte, assinalaram-se cheias e inundações em 

vastas áreas do território nacional.

Na bacia do mondego, o incremento das afluências começou a assinalar-se logo no dia 

16, todavia o limiar de 1200 m3/s, considerado como cheia centenária, só viria a registar-se 

no dia 20 de dezembro. A ponta de cheia ocorreu no dia 21, pelas 16h, quando o caudal 

assinalou 2183 m3/s, tendo ultrapassado o valor de segurança de 2000 m3/s (fig. 13).

Apesar de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 

2001, apenas dois diques colapsaram. o primeiro cedeu no dia 21 de dezembro, junto 

a Formoselha, na margem direita do leito central, e o segundo colapsou no dia 22 de 

dezembro, no leito periférico direito do rio mondego, meio quilómetro a montante da 

ponte das lavandeiras, perto da povoação de Casal Novo do rio (fot. 10).

também o número de desalojados foi, neste evento, bastante inferior, uma vez que, 

antecipadamente, mais de 2 centenas de pessoas dos concelhos de montemor-o-velho e 

soure foram retiradas de casa, por questões de segurança. 
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fig. 13 – evolução dos caudais horários no Açude-ponte de Coimbra, entre 15 e 25 de 
dezembro de 2019 (Fonte dos dados: https://snirh.apambiente.pt/).

Fig. 13 – Evolution of hourly flows at the Açude-ponte de Coimbra, between 15 and 25 
December 2019 (Data source: https://snirh.apambiente.pt/).

fot. 10 – Colapso do talude esquerdo do leito periférico direito do rio mondego, em 
montemor-o-velho (Fotografia do município de montemor-o-velho).

Photo 10 – Collapse of the left slope of the right peripheral bed of the Mondego river, in 
Montemor-o-Velho (Photograph of the Municipality of Montemor-o-Velho).
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 Com efeito, vastas áreas da planície aluvial do rio mondego ficaram submersas pela água (fig. 14), 

inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas, com danos muito significativos em múltiplas infra-

estruturas (ex. sistema de abastecimento de água, incluindo a rega dos campos do baixo mondego e 

o fornecimento à indústria de papel) e nos campos agrícolas (fot. 11). também, algumas das estru-

turas de controlo de cheias, como é caso do canal condutor geral no Choupal, em Coimbra, ficou 

danificado numa extensão de cerca de 100 metros, em virtude do impacte da água conduzida pelo 

valeiro do Campeão, e proveniente do descarregador de cheias “fusível” do Choupal. 

fig. 14 – Área inundada em 23 de dezembro de 2019 (Fonte: https://emergency.
copernicus.eu/mapping/system/files/components/emsr417_Aoi01_del_ProdUCt_

r1_rtP01_v1.jpg).

Fig. 14 – Flooded area on December 23, 2019 (Source: https://emergency.copernicus.eu/mapping/
system/files/components/EMSR417_AOI01_DEL_PRODUCT_r1_RTP01_v1.jpg).

fot. 11 – Ação erosiva da água re-
sultante da rotura do dique marginal 
direito (Fonte: https://www.construir.

pt/2020/05/07/).

Photo 11 – Erosive action of water 
resulting from the rupture of the right 
marginal dike (Source: https://www.

construir.pt/2020/05/07/).
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Como vastas áreas da bacia do mondego tinham sido percorridas pelos incêndios 

de 2017, toneladas de inertes vegetais e minerais foram transportados leito abaixo, 

ficando alguns retidos nas várias estruturas construídas no seu leito e outros arrastados 

até à foz, na Figueira da Foz. o Clube Náutico da Figueira da Foz, assim como 

várias praias, ficou atulhado de troncos, provenientes das áreas mais a montante, 

mas também de jacintos-de-água que invadiam as águas junto a montemor-o-velho 

(fot. 12 e 13).

Na sequência desta cheia vários especialistas na área, embora ainda sem um 

relatório definitivo, apontam causas para justificar a manifestação dos riscos de cheia e 

inundação, mesmo perante uma bacia parcialmente regularizada. Assim, para além da 

ausência de manutenção do sistema, com aproximadamente 40 anos de funcionamento, 

projetado num determinado cenário, tendo em conta a ocupação do território e as 

opções tecnológicas da altura, é reforçada a necessidade de reavaliação e reestruturação 

de todos os equipamentos de modo a melhorar o seu desempenho tendo em conta 

novas soluções tecnológicas.

fot. 12 – Aspeto dos campos junto à rotura do dique da margem direita, em 07 de junho 
de 2020 (Fotografia de Adélia Nunes, 07/06/2020).

Photo 12 – Appearance of the fields next to the rupture of the dike on the right bank, on June 7, 
2020 (Photograph by Adélia Nunes, 07/06/2020).
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Alfeu sá marques, da Universidade de Coimbra, e o representante da ordem dos 

engenheiros deixaram várias críticas pelo facto de se ter começado uma obra e não se 

ter terminado, dando como por exemplo, as 6 bombas de alto débito planeadas para 

funcionar a jusante do Açude-ponte e que retirariam do rio aproximadamente 500 m3/s 

de água, em que apenas uma foi instalada. 

Acrescentam que, para evitar situações semelhantes no futuro, o investimento deve passar 

pela construção de novas barragens, uma delas em girabolhos. referem que a barragem de 

girabolhos, no município de seia, integrante do Programa Nacional de barragens de elevado 

Potencial Hidroelétrico, cancelado em 2016, adicionaria uma capacidade útil de regularização 

do mondego de 245 hm3, sendo que o rio tem, neste momento, uma capacidade de 365 

hm3, com as barragens de Fronhas, raiva, Caldeirão e Aguieira (Público, 28/12/2019). Caso 

se adicionasse à construção da barragem de girabolhos a edificação de outras duas barragens 

projetadas para o mondego (midões e Assedasse), passaria a haver uma capacidade útil de 

889 hm3, mais do que duplicava a capacidade atual. Por outro lado, o rio Ceira continua por 

controlar e no rio Arunca faltam ainda algumas obras de regularização “perante uma obra 

inacabada, que foi concebida para funcionar no seu todo e que urge concluir ou, no limite, 

revisitar a sua conceção”. A propósito dos contributos da bacia do Ceira, Pardal et al. (2019) 

fot. 13 – Acumulação de resíduos vegetais na foz do mondego 
(Fonte: diário As beiras, 3 de janeiro de 2020).

Photo 13 – Accumulation of plant residues at the mouth of the Mondego 
(Source: Diário As Beiras, January 3, 2020).
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referiram que o caudal afluente do rio Ceira foi estimado, na cheia de 26-27 de janeiro de 

2001, em 33,2% do caudal médio instantâneo no Açude-ponte, em Coimbra, enquanto na 

cheia de 13-14 de fevereiro de 2016 o afluente do rio Ceira e da bacia intermédia (onde se 

inclui por ex. a bacia de mortágua) terá rondado os 900 m3 /s, ou seja 45,8% do caudal médio 

instantâneo. de acordo com os resultados apresentados pode inferir-se que a bacia hidrográfica 

intermédia, com particular destaque para a bacia do Ceira, contribui de forma considerável 

para a magnitude das cheias que ocorrem em Coimbra.

Curiosamente, no dia 18 de dezembro de 2019, realizou-se em Coimbra, a cerimónia 

de assinatura do contrato do projeto “gestão da bacia Hidrográfica do rio Ceira face às 

Alterações Climáticas”, onde o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro 

matos Fernandes, salientou que, num investimento de 80 milhões para combater as 

cheias, quase 50 milhões da verba total dizem respeito a intervenções no mondego. 

referiu que “[…] com este investimento, em conjunto com duas grandes obras no Mondego 

(desassoreamento do leito e recuperação de margem em Coimbra), depois com o leito periférico 

também no Mondego a jusante de Coimbra e no rio Arunca, estamos a falar de quase 50 milhões de 

euros investidos na recuperação da rede hidrográfica em torno de Coimbra e centrada no Mondego 

e nos seus efluentes” (https://www.portugal.gov.pt/pt/). relativamente ao projeto “gestão da 

bacia Hidrográfica do rio Ceira face às Alterações Climáticas” tem o objetivo de utilizar 

soluções naturais para garantir a regularização do leito e proteção das áreas recorrentemente 

inundadas, na sua bacia, e contribuir para gestão a jusante da sua confluência, em Coimbra.

Com efeito, desde a concretização do aproveitamento hidráulico do mondego, com 

início nos anos 80 do século passado, e só depois de década e meia após a recomendação 

ter sido emanada, como essencial na mitigação dos impactes das cheias, que a obra de 

desassoreamento foi levada a cabo, no decurso de 2017 e 2018. de acordo com o projeto 

inicial, o troço do rio mondego a dragar era de 7200 m de comprimento total e estendia-

se desde o paramento de montante do Açude-Ponte até cerca de 600 m a montante da 

ponte ferroviária de Portela (PCA, 2010). todavia a extração viria a ser feita numa extensão 

menor, de 3,2 km, tendo sido retirados cerca de 700 mil m3. os sedimentos foram, então, 

recolocados no leito central do rio a jusante do Açude-ponte para repor o nível da base do 

leito, em áreas fortemente erodidas, e uma parte para construir uma praia fluvial a norte 

do açude. estas opções foram bastante controversas, sobretudo em contexto de cheia, pois 

houve agentes que defenderam a sua a potenciação, como consequência da deposição dos 

inertes no leito do rio.  Contudo, estas suposições terão de ser ainda avaliadas.  
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Por fim, é salientada, mais uma vez, a necessidade de criação de uma entidade gestora, 

capaz de monitorizar o rio e os seus afluentes, em articulação com os municípios, a edP 

(concessionária das barragens), agricultores e indústria que utiliza a água, no intuito de 

gerir e potencializar o seu uso sustentável e, em simultâneo, mitigar os efeitos das cheias e 

inundações, que se venham a repetir, no futuro.

4  consideRaÇões finais

o empreendimento de fins múltiplos do baixo mondego foi criado para o controle das 

cheias que sempre ocorreram e afetaram Coimbra e a planície aluvial do mondego e para 

outros importantes fins, tais como a agricultura, a produção de energia, o abastecimento 

de água à indústria, às populações, à aquacultura e à criação de um espelho de água na 

frente ribeirinha de Coimbra. de facto, com a concretização do aproveitamento hidráulico 

do mondego reduziu-se, de forma significativa, a manifestação do risco de cheia, apesar 

de, após o pleno funcionamento desta estrutura hidráulica, já terem ocorrido 10 eventos 

de cheia com caudais superiores a 1200 m3/s, sendo que no último, registado em 2019, 

o volume afluente ultrapassou o limiar de segurança do empreendimento. mais uma vez 

o sistema hidráulico foi posto à prova e colapsou, embora com danos menores face aos 

registados nas cheias de janeiro de 2001. mais uma vez, os territórios da sua planície 

aluvial foram severamente afetados, com elevados danos económicos, sociais e ambientais. 

Face a esta situação é fundamental identificar as causas e definir soluções. Além da 

necessidade de revisitar a estrutura hidráulica, uma vez que já tem quatro décadas de existência, 

urge, avaliar as alterações no regime de caudais após a sua entrada em funcionamento, para 

que as medidas adotadas possam ser as mais ajustadas. Avaliar de que forma mudanças na 

respetiva bacia de drenagem influenciam as descargas fluviais, tais como alterações no uso do 

solo, ocorrência de incêndios florestais, processos de impermeabilização, entre outros, a par 

da avaliação contínua do regime para que permita a sua constante atualização e comparação 

com os dados do projeto, é essencial para melhor compreender o regime de geração de 

caudais de cheia na bacia do rio mondego e as intervenções a serem delineadas. Por outro 

lado, urge definir e implementar, não apenas para a bacia do Ceira, mas para toda a bacia 

de mondego o plano de gestão da bacia Hidrográfica às Alterações Climáticas de modo a 

garantir a manutenção e sustentabilidade dos múltiplos ecossistemas que a compõem e, em 

simultâneo, mitigar a ocorrências e os impactes de cheias nas áreas de maior risco.





* Parte deste texto baseia-se no livro-guia da viagem de estudo – risco de erosão litoral entre Cova/gala 
e Praia de esmoriz, do iv Congresso internacional de riscos, realizado em Coimbra, no ano de 2017.

* Part of this text is based on the guide book of the Study Trip - Risk of Coastal Erosion between Cova / Gala 
and Praia de Esmoriz, from the IV International Congress of Risks, held in Coimbra, in the year 2017.

fot. 14 - duna frontal cortada a sul da praia da Cova, em frente ao Parque de Campismo 
(Fotografia de A. Campar Almeida, 05/03/2017).

Photo 14 - Front dune cut south of Praia da Cova, in front of the Camping Park 
(Photograph by A. Campar Almeida, 05/03/2017).

paRte ii - Risco de eRosÃo litoRal entRe cova/gala e baRRa de aveiRo*

paRt ii - Risk of coastal eRosion betWeen cova/gala and baRRa de aveiRo*
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bReve caRateRizaÇÃo

o trecho de costa que vai ser percorrido na viagem de estudo  (fig. 2) é, no nosso país, um 

dos que está sujeito a mais forte recuo. Como consequência disso, tem recebido um grande 

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 suave, 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 anual para o erário público de valores que se saldam, regra geral, 

em vários milhões de euros. serão dados alguns exemplos quando se fizer 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 sejam apontadas culpas a obras de engenharia pesada, tem-se verificado que estas, 

quando muito, poderão ter um efeito local de desequilíbrio da linha de costa, não se tem 

confirmado como uma causa estrutural 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.

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 16-A, 16-C, 19-A e 19-C). trata-se de areias de praia e de dunas 

eólicas, mais pontualmente por 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, um pouco por toda 

a gândara. 
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Para sul da laguna de Aveiro, 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 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, 1992; soares et al., 1993). As arribas correspondentes ao contacto da serra com 

o mar, e 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 quartzarenitos 

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-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 sedimentares friáveis, facilmente desmanteláveis pelo mar, 

desde que a ondulação se torne um pouco mais forte.
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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 do norte para o sul. em especial nos períodos mais chuvosos 

do ano, pode haver uma modificação do rumo da ondulação, neste caso 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 tempestades quando baixou o Hs limite para 4,5 m, ou seja, 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 tempestades 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).

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 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 
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freguesias costeiras entre os anos 1960 e 2011, pelos respetivos censos populacionais a 

que se juntaram os de 1981, 1991 e 2001 (fig. 15). Normalizaram-se os valores para 

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 Ílhavo, as que contêm povoações costeiras são as que têm 

apresentado um aumento da população de modo mais ou menos contínuo. 

Ílhavo mostra uma dinâmica populacional sempre em crescendo apenas acompanhado 

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 particular 

depois de 1991. em contrapartida a freguesia da Praia de mira, recém-constituída, 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.

Meses / Months dias / days sines 
(hmáx)

leixões 
(hmáx)

dezembro / December

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 / January

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)

Quadro i - Altura máxima da onda em leixões e em sines, em metros.

Table I - Maximum wave height in Leixões and Sines, in meters.

http://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2014/RelatorioNacional_Ocorr_Jan_2014_v6.pdf
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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, mesmo 

a de s. Julião que corresponde à parte mais antiga da cidade, onde a população definha 

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.

fig. 15 – variação da população nas fregue-
sias costeiras e nos municípios a percorrer 
na viagem, em percentagem, considerando 
100% os valores do censo de 1960, ou do 
primeiro ano da existência da freguesia em 

alguns casos (Fonte dos dados: iNe).

Fig. 15 – Population variation in coastal 
parishes and municipalities to travel on, in 
percentage, considering 100% the values of 

the 1960 census, or the first year of the parish’s 
existence in some cases (Data source: INE).
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5  peRcuRso e pontos de paRageM

5.1 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 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, nem 

inundados por algum esporádico galgamento marinho.

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 (APA, 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. 15). A cada episódio 

de tempestade, a rua junto à entrada do parque de campismo do Cabedelo é inundado 

pelo mar e é pejado de penedos e calhaus arrancados ao enrocamento aderente 

(fot. 15). 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 seu recuo, o que é 

particularmente gravoso atendendo à sua pouca largura, 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 
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ultimamente por reconstituição artificial da duna, mas cuja duração não tem sido 

muito prolongada nos anos. em 2018 foi colocada uma defesa em geotubos têxteis 

precisamente na base desta duna frontal. No entanto tem-se verificado que o mar, em 

cada série de tempestades, ultrapassa os geotubos e continua a atacar a duna, galgando-a 

mesmo (fot. 16).

A capacidade de carga da praia é calculada em 3.647 pessoas (PoC-ovar- 

-marinha grande, 2017).

fot. 15 - imagens do efeito de galgamentos: A) imediatamente a sul da Praia da Cova; 
 b) junto ao Parque de Campismo do Cabedelo 

(Fotografias de A. Campar de Almeida, 22/01/2015 e 16/12/2014).

Photo 15 - Overtopping images: A) immediately south of Praia da Cova; B) next to Cabedelo 
Camping Park (Photography’s by A. Campar de Almeida, 22/01/2015 and 16/12/2014).

a b

fot. 16 - geotubos expostos após ataque do mar à duna frontal, com galgamentos, a sul da 
praia da Cova (Fotografia de A. Campar de Almeida, 23/12/2019).

Photo 16 - Geotubes exposed after sea attack on the frontal dune, with overtopping, south of 
Praia da Cova (Photography by A. Campar de Almeida, 23/12/2019).
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5.2 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 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 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 mandou 

colocar uma defesa de geotexteis na base da duna frontal, na tentativa de a preservar do 

efeito do mar. Neste momento ainda se mantém funcional, em grande parte graças à sua 

cobertura por uma plataforma artificial de areia, em 2018, sobre a qual se instalaram 

paliçadas de orientação Ne-sw, e entre as quais foi plantado estorno. Neste momento, 

embora parcialmente destruída, esta plataforma apresenta boa cobertura vegetal com 

estorno e acácias-de-espiga (fot. 17).

fot. 17 - Passadiço que corta a duna junto ao bairro Norte e plataforma plantada sobre os 
geotexteis (Fotografias de A. Campar de Almeida, 01/06/2020).

Photo 17 - Walkway that cuts the dune next to Bairro Norte and platform planted over geotextiles 
(Photography’s by A. Campar de Almeida, 01/06/2020).
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fot. 18 - duna frontal, junto ao bairro Norte, bastante erodida no local do 
passadiço transversal e com a areia a avançar em direção às casas 

(Fotografias de A. Campar de Almeida, 03/02/2017).

Photo 18 - Front dune, next to Bairro Norte, quite eroded in the place of the transversal 
walkway and with the sand advancing towards the houses 
(Photography’s by A. Campar de Almeida, 03/02/2017).

Para além dos processos marinhos, esta praia tem sofrido o efeito intenso do vento 

provocado pela exposição de parte significativa da duna frontal, em especial nos locais 

onde foram instalados passadiços de acesso à praia. Para além da escavação humana 

feita aquando da instalação dos passadiços, a cobertura vegetal é impedida de crescer, 

mantendo-se corredores eólicos que podem atingir uma sobre-escavação de cerca de 5 m 

relativamente ao cimo da duna (fot. 18) e que facilitam o avanço de línguas de areia para 

o interior, as quais chegam a cobrir inclusive os próprios passadiços (fot. 18).

sobre a duna frontal, a sul da povoação, acaba de ser instalado este ano (2020) um 

passadiço elevado (fot. 19), a fim de permitir passear acima da duna e estabelecer ligação 

entre os vários passadiços de acesso entre a rua da lagoa do mar e a praia. depois de se 

ter conseguido uma recuperação parcial desta duna com a instalação de uma série de 

paliçadas e aproveitando o alargamento da praia pela construção do esporão norte, foi-se 

criar uma estrutura que irá pôr mais uma vez em desequilíbrio esta duna, como se tem 

visto nas outras praias em que foi seguido este critério – praias do Areão, da barra e da 

Costa Nova, entre outras. 

Na duna frontal, entre os dois esporões a sul da povoação, desenvolveu-se uma 

duna em meia-laranja (blowout dune, na literatura inglesa) na sequência de uma 

abertura na duna feita para acesso a barco de arte de arrasto para terra (chamada 

arte xávega). este caso mostrou como a abertura, ou manutenção, de corredores na 

duna podem desencadear ou promover forte erosão eólica e a rápida transferência da 
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5.3 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, 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). em 2013 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. 20 e fot. 21). A proliferação de corredores eólicos 

também ajuda a esta instabilidade.

A facilidade com que se verificavam galgamentos imediatamente a norte do 

terminus do passadiço, por falta de duna frontal, foi resolvida com a construção de 

uma duna artificial (fot. 20d), 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 

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 (PoC-ovar-marinha grande, 2017).

fot. 19 - Passadiço longitudinal sobre a duna a sul da Praia de mira. 
Criação de mais uma perturbação numa duna que estava em recuperação 

(Fotografia de A. Campar de Almeida, 01/06/2020).

Photo 19 - Longitudinal walkway over the dune south of Praia de Mira. Creation of yet another 
disturbance in a dune that was in recovery (Photography by A. Campar de Almeida, 01/06/2020).
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cimo desta duna de paliçadas numerosas 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 (PoC-ovar-marinha grande, 2017).

fot. 20 - duna e passadiço na Praia do Areão em 04/04/2014 (a) e em 03/02/2017 (b). 
Praia imediatamente a norte do passadiço em 08/02/2014 (c) e com duna artificial em 

03/02/2017 (d) (Fotografias de A. Campar de Almeida).

Photo 20 - Dune and footbridge at Praia do Areão on 04/04/2014 (a) and on 03/02/2017 (b). 
Beach immediately north of the walkway on 08/02/2014 (c) and with artificial dune on 

03/02/2017 (d) (Photography’s by A. Campar de Almeida).

a b

c d
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 5.4 Praia da Vagueira 

os enrocamentos aderentes da vagueira, numa extensão de 800 m, foram construídos 

em 1978, a norte, e 1979, a sul; um esporão (120 m), em 1979. 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 (APA, 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 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. Como era de 

esperar, bastou um ano para este ser destruído pelo mar (fot. 22). 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. No entanto, há pelo menos um estudo que aponta para o facto de num balanço 

de custos-benefícios, ficar muito mais caro construir e manter todas estas obras de proteção 

costeira, relativamente aos benefícios daí auferidos, do que deixar evoluir naturalmente este 

troço de costa – no caso estudado, a praia da vagueira e a praia do labrego (maia et al., 

2015). Nesse trabalho não estão previstos os custos de uma provável ligação entre o mar e 

fot. 21 - Passadiços logo após serem desenterrados e com a areia amontoada ao seu lado. 
em pouco tempo para lá voltará (Fotografias de A. Campar de Almeida, 01/06/2020).

Photo 21 - Walkways just after being dug up and with the sand piled up beside it. Soon he will 
return there (Photography’s by A. Campar de Almeida, 01/06/2020).
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a laguna, através de uma barreta, como aconteceu mais do que uma vez durante os séculos 

Xviii e XiX, pelas consequências daí decorrentes para um rápido assoreamento da barra de 

Aveiro, pela diminuição de velocidade das correntes de maré.

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. 22). A duna viria 

a ser recuperada e amplificada no final desse mesmo inverno, com sedimentos de dragados.

A ligação do mar com a ria junto à vagueira não é caso apenas de agora, como foi referido. 

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 (dias et al., 1994; 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 1792 pessoas PoC- 

-ovar-marinha grande, 2017).

fot. 22 - Praia da vagueira, acesso à praia em 01/11/2015 (a) e em 03/02/2017 (b). 
Praia do labrego, destruição da duna frontal e da estrada junto à laguna de Aveiro, em 

01/11/2011 (c e d) (Fotografias de A. Campar de Almeida).

Photo 22 - Praia da Vagueira, access to the beach on 11/01/2015 (a) and on 03/02/2017 (b). 
Praia do Labrego, destruction of the frontal dune and the road next to the lagoon of Aveiro, on 

01/11/2011 (c and d) (Photography’s by A. Campar de Almeida).

a b
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5.5 Barra de aveiro

A barra de Aveiro é um exemplo vivo da antinomia entre as dinâmicas naturais e os 

interesses humanos quando estes não se podem adaptar àquelas. desde há cerca de um 

milénio que o excedente sedimentar, vindo fundamentalmente do rio douro, se veio 

acumulando em forma de restinga a partir de espinho para sul, em resposta à deriva 

costeira. o rumo dominante da ondulação não permitiu que essa areia se mantivesse 

encostada às praias do golfo centrado pela foz do rio vouga, mas apontasse grosseiramente 

para ssw, criando uma área de águas marinhas mais calmas a oriente dessa ponteira 

arenosa que veio ganhando terreno com o avançar dos anos. vários autores traçam a 

história, mais pontual ou mais generalizada, da construção daquilo que viria a ser a laguna 

de Aveiro. lembramos apenas Amorim girão (1922 e 1951), A. Fernandes martins 

(1946), J. A. dias et al. (1994) e C. b. martins (2011).

depois de em 1756 a restinga ter atingido os areais de mira e ter praticamente fechado 

a ligação da laguna ao mar, pela tendência em a manter fechada pela grande acumulação 

de areias, tornando assim muito difícil a sua navegação, 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 paredão 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 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 terminam em 1958 com saliência 

para o mar, a fim de travar o efeito da deriva. Começam nesse momento os problemas 

de escassez de areia nas praias imediatamente a sul e o respetivo recuo. este efeito foi 

acentuado com o prolongamento de 500 m efetuado em 1987 para a situação atual.

Neste momento, para além do paulatino mas inexorável assoreamento da laguna (girão, 

1922; rebelo, 2007), talvez o risco que corre a barra de Aveiro é a potencial dificuldade em 

manter o calado suficiente para a entrada e saída dos barcos que usam o porto de Aveiro. 

tem-se verificado uma transposição de sedimentos de norte para sul em frente à ponta do 
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molhe norte que pode atingir 1x106 m3 ano-1 (rosa et al., 2012) o que, com a continuação, 

levaria à entrada de areias para o canal da barra, atendendo também à hidrodinâmica com 

movimento ciclónico em frente à embocadura, que faz circular os sedimentos em direção a 

Ne (idem, ibidem). Para evitar a diminuição do calado da barra, estes autores preconizam 

a dragagem da área em frente à embocadura e a deposição dos dragados em frente às praias 

entre o 3º e o 5º esporões, ou seja, em frente e logo a sul da Costa Nova.

5.6 praia da barra/costa nova (aveiro)

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 4º esporão com 300 m 

(gomes et al., 2006).

sempre que há tempestades, como as de 2014, estas praias são bastante fusti-

gadas e a duna frontal sofre recuo (fot. 23) não obstante se verificar uma acumu-

lação natural de areias em frente à praia da barra, como já foi referido, graças à 

movimentação ciclónica dos sedimentos que transpõem o molhe norte (rosa et al., 

2012). Para agravar 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 (fot. 23). em frente à Costa Nova, 

grande parte do passadiço está totalmente coberto de areias e, felizmente, assim tem 

sido mantido. Pode perguntar-se para quê tanta despesa num passadiço se a sua úni-

ca 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 tei-

mosia em construir apoios de praia, diga-se bares, sobre a duna, quando a 100 me-

tros está a avenida com bares e cafés mesmo à mão. Neste ano de 2020 foi acrescen-

tado a um apoio de praia colocado no cimo da duna frontal depois das tempestades 

de 2014, mais outro arredondado, do outro lado do passadiço transversal (fot. 24). 

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 (PoC-ovar-marinha 

grande, 2017).
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fot. 23 - Praia da barra com a destruição de parte da duna frontal e do passadiço (14/02/2014) 
e reposição do passadiço mais para o interior, avanço de línguas de areia atrás deste e 

recolocação de um bar sobre a duna (03/02/2017) (Fotografia de A. Campar de Almeida.

Photo 23 - Praia da Barra with the destruction of part of the front dune and the footbridge 
(14/02/2014) and replacement of the footbridge further inland, advance of sand tongues behind it 
and replacement of a bar over the dune (03//02/2017) (Photography’ by A. Campar de Almeida.

fot. 24 - Novo bar, ainda em construção, para o qual se rebaixou a duna e retirou a vegetação 
(Fotografia de A. Campar de Almeida, 01/06/2020).

Photo 24 - New bar, still under construction, for which the dune was lowered and the vegetation 
removed (Photograph by A. Campar de Almeida, 01/06/2020).

Chegada a Coimbra
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