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Resumo 

 

A faixa costeira de Portugal Continental é fustigada anualmente, sobretudo no 

período do inverno e em períodos de preia-mar, pela ação da forte agitação marítima. 

Estas situações provocam inúmeros danos humanos e físicos, salientando-se os prejuízos 

económicos nas atividades localizadas na faixa costeira, principalmente no comércio, 

onde se pode salientar os bares e cafés, os restaurantes, hotéis, nas estruturas de apoio 

balnear, nos balneários e WC e ainda nos passadiços existentes nas praias. Um exemplo 

dramático destas consequências ocorreu em janeiro de 2014 devido à Tempestade 

Hércules (APA, 2014), mas acontece com maior ou menor frequência todos os anos. Para 

além dos problemas enunciados, há que não esquecer os cada vez mais presentes e 

acentuados como a questão da erosão costeira, dos galgamentos oceânicos e das 

inundações costeiras. No futuro os territórios litorais estarão mais sujeitos a estas 

fatalidades. (APA, dezembro 2014) 

Sendo Portugal Continental um país com uma faixa costeira na ordem dos 800km 

de extensão, com diferenças marcadas entre as várias células sedimentares é natural que 

os problemas decorrentes da dinâmica entre terra e oceano estejam constantemente em 

análise e estudo (Lira, Silva, Taborda, & Andrade, 2016). A interação entre o bioma 

marinho e terrestre é condicionada pelo estado meteorológico e, naturalmente, o litoral é 

mais afetado em dias de temporal e de maior agitação marítima, tornando esses dias mais 

perigosos e mais devastadores. Segundo a ANEPC “… muitos dos riscos naturais nos 

domínios da meteorologia, hidrologia e geodinâmica externa são motivados pelas 

variáveis climáticas, a probabilidade e a gravidade da manifestação destes riscos são 

influenciadas pelas alterações climáticas” (PROCIV, julho de 2019). Então, no caso dos 

galgamentos oceânicos que são cada vez mais comuns é possível afirmar que as alterações 

climáticas assumem um importante papel na sua ocorrência, quer no número, quer na 

intensidade dos galgamentos, já que, através do levantamento realizado foi possível 

observar um progressivo aumento destes acontecimentos. 
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Abstract 

 

The coastal strip of mainland Portugal is attacked annually, especially in the 

winter and in high tide periods, by the action of strong maritime agitation. These 

situations cause innumerable human and physical damages, highlighting the economic 

losses in activities located on the coastal strip as seen in commerce, where you can 

highlight the bars and cafes, restaurants, hotels, bathing support structures, changing 

rooms and WC and on the walkways on the beaches. A dramatic example of these 

consequences occurred in January 2014 due to Storm Hercules (APA, 2014), but it 

happens more or less frequently every year. In addition to the problems mentioned, we 

must not forget those increasingly present and accentuated, such as the issue of coastal 

erosion, ocean overflows and coastal floods. In the future, coastal territories will be more 

subject to these fatalities. (APA, December 2014) 

As Continental Portugal is a country with a coastal strip in the order of 800km in 

length, with marked differences between the various sedimentary cells, it is natural that 

the problems arising from the dynamics between earth and ocean are constantly under 

analysis and study (Lira, Silva, Taborda, & Andrade, June 14, 2016). The interaction 

between the marine and terrestrial biomes are conditioned by the meteorological state 

and, of course, the coast is more affected in days of thunderstorm and of greater marine 

agitation, making these days more dangerous and more devastating. According to 

ANEPC "... many of the natural risks in the domains of meteorology, hydrology and 

external geodynamics are motivated by climatic variables, the probability and severity of 

the manifestation of these risks are influenced by climate change" (PROCIV, July 2019). 

So, in the case of ocean overflows that are increasingly common, it is possible to affirm 

that climate change plays an important role in its occurrence, both in the number and in 

the intensity of overflows, since, through the survey carried out it was possible to observe 

each one increasing number of these events. 
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Lista de abreviaturas e siglas  

ADN - Ácido Desoxirribonucleico 

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

CMP – Câmara Municipal do Porto 

EIA – Estudo de Impacte Ambiental 

HMax – Altura máxima (m) da onda 

Hs – Altura significativa da onda 

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

Km – Quilómetros 

m – Metros 

PIB – Produto Interno Bruto 

PROCIV – Proteção Civil 

s.d. – sem data 

TP – Período de pico (s) 

TZ – Período médio (s) 

ZEE – Zona Económica Exclusiva 
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Glossário 

ADN – Composto genético que coordena o desenvolvimento, funcionamento e 

características hereditárias dos seres vivos. 

Americano – Carro puxado através da tração animal. 

Assoreamento – Obstrução da barra de um rio ou de um porto, provocada pela 

acumulação de areias ou terras. 

Baía – reentrância da costa, geralmente entre dois cabos, de forma semicircular e de 

tamanho intermédio entre o golfo e a enseada. 

Banheiros – Pessoas encarregadas pela aplicação dos banhos à população. 

Catraias – Embarcações pequenas utilizadas para diversos fins, nomeadamente a pesca. 

Cenóbio – Convento ou habitação de cenobitas. 

Cenobitas – Monge ou monja que vive em comunidade. 

Coroamento – Ornato que remata o alto de um edifício ou de um elemento arquitetónico. 

Desassoreamento – Limpeza e remoção de areia, sedimentos ou outros detritos 

acumulados no fundo de um rio, canal de modo a permitir a melhor circulação das águas 

e facilitar a navegação. 

Desembocadura ou embocadura –Lugar onde um rio desagua no mar, noutro rio ou lago. 

Foz do rio. 

Dragagem – Limpeza ou desobstrução do fundo do mar, lago ou rio; extração de areias, 

entulho ou outros materiais. 

Enrocamento – Conjunto de pedras de grandes dimensões utilizadas nas obras marítimas 

como alicerces ou para proteger contra os efeitos da erosão. 

Enseada – pequena baía numa costa de mar, lago ou rio, que serve de porto a embarcações. 

Ermida – Pequena igreja, capela ou templo em sítio ermo. 

Espraiamento – Ato ou efeito de espraiar-se. Cota máxima atingida por uma onda 

marítima ao embater na praia ou na costa. 



 

23 

Galgamentos – fenómeno de transposição de uma massa de água sobre um molhe, um 

dique, uma barragem ou outra estrutura similar. 

Ilha barreira – Faixa arenosa, geralmente pouco elevada, estreita e comprida, formada por 

ação do mar e dos ventos e disposta de forma paralela e próxima da costa. 

Molhe – Paredão que avança pelo mar dentro para quebrar o ímpeto das ondas. 

Percolação – Fazer passar lentamente um líquido através de materiais sólidos para o filtrar 

ou para extrair substâncias desses materiais. 

Quebra-mar – Paredão ou estrutura resistente que amortece o embate das ondas ou o efeito 

das correntes. 

Rebentação – O ato de rebentar; o quebrar das ondas na praia, nas rochas etc.; 

rompimento. 

Refluxo – Movimento das águas do mar quando a maré é vazante; contracorrente. 

Restinga – Banco de areia formado pela deposição sedimentar resultante do movimento 

da água de um rio ou mar. 

Salsugem – Lodo que contém substâncias salinas inerente às águas do mar. 

Stakeholders – Grupo de pessoas e/ou instituições que possuem algum tipo de interesse 

nos processos e resultados do planeamento de um território. 
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Capítulo 1 - Introdução 

A ligação de Portugal e do povo português ao mar está intrinsecamente ligado ao 

ADN, à história e à cultura do nosso país, contando já com centenas de anos nesta relação. 

Esta ligação é comprovada por uma série de fatores. Pensemos, por exemplo, na 

importância que a exploração marítima e os descobrimentos lusos tiveram no 

desenvolvimento do Mundo e na descoberta do Novo Mundo e consequente alargar de 

horizontes. Veja-se a importância que o mar tem para a economia portuguesa e como ela 

alavancou a pesca e as indústrias 

associadas, nomeadamente a 

conserveira, nos séculos passados, 

sobretudo no séc. XX. (Martins, 

2020). As comunidades ligadas em 

torno do mar e da pesca são parte 

cultural de Portugal, como é o caso de 

Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, 

Vila do Conde, Matosinhos, Aveiro, 

Figueira da Foz, Nazaré ou Sesimbra, 

todas elas fortemente ligadas ainda 

hoje ao mar e à pesca. Talvez por isto 

sejamos um dos países do mundo que 

consome maior quantidade de 

pescado por habitante (61 kg per 

capita), nomeadamente a sardinha. 

Estamos apenas atrás da Coreia do 

Sul com 78,5 kg per capita e da 

Noruega com 66,6 kg per capita 

(Jornal da Economia do Mar, s.d.).  

Reflitamos na dimensão do território 

nacional e na dimensão da sua ZEE e 

percebemos como Portugal é um dos 

Figura 1 - Limites Administrativos de Portugal 

Continental e Regiões Autónomas.  

Fonte: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Portugal_topographic

_map-en.svg  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Portugal_topographic_map-en.svg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Portugal_topographic_map-en.svg
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países com maior ZEE na União Europeia, ocupando a terceira posição com um total de 

1,72 milhões de km2 (Vaz, 2019), devido, sobretudo, aos territórios insulares da Madeira 

e dos Açores. Apenas a Região Autónoma dos Açores possui uma ZEE com 1 milhão de 

km2 com uma enorme diversidade de recursos, habitats, etc. (Região Autónoma dos 

Açores, 2013).  Por fim, esta ligação comprova-se com a longa faixa litoral de Norte a 

Sul  do  país e na atratividade que este território tem, não só para os portugueses, mas 

também para os turistas que usufruem da multiplicidade de diferentes tipos de litoral 

existentes, o que torna necessário uma correta gestão dos territórios costeiros cada vez 

mais procurados e, por isso, progressivamente mais pressionados pela instalação de 

atividades e ocupação do território. 

A costa portuguesa tem um comprimento total de aproximadamente 900km de 

extensão, tendo o seu início na margem direita do Rio Minho continuando até Sul onde 

termina na margem esquerda do Rio Guadiana. (Figura 1) (Lira, Silva, Taborda, & 

Andrade, 2016). É nesta faixa litoral onde se encontram os territórios mais populosos do 

país, representando 3/4 da população existente em toda extensão territorial de Portugal, 

reforçando a dicotomia litoral/interior. Esta “pequena” porção de território é o motor da 

economia portuguesa gerando 80% do PIB, com realce para o turismo como umas das 

principais atividades económicas do país (Lira, Silva, Taborda, & Andrade, 2016).  

O litoral português tem sofrido enormes e constantes alterações na sua morfologia. 

As alterações climáticas, pela mão do aumento da temperatura do ar e pelo aumento da 

temperatura média das águas do mar são, de alguma forma, a principal causa para o 

aumento das tempestades, quer em frequência como em intensidade, que assolam a nossa 

costa, estando relacionado com períodos de enorme agitação marítima causando uma 

série de problemas ao ambiente costeiro, nomeadamente a erosão costeira (Sousa, 2015). 

Este é um desses problemas, quase crónico, do litoral nacional. As principais causas são: 

um défice sedimentar generalizado, as barragens que interrompem a circulação 

sedimentar normal nos rios e as alterações climáticas (Coelho, 2018), (Malafaia, 2012). 

O dinamismo na posição da linha de costa resulta num processo com variações 

conjugadas entre o nível do mar (marés, ondas e correntes), a quantidade de sedimentos 

recebidos e as intervenções antrópicas junto da linha de costa. Muito por motivos 
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antrópicos verifica-se uma diminuição no fluxo de sedimentos ao longo do litoral 

português (Santos F. D., 2015), a saber: 

• As estruturas portuárias e as barragens interrompem gravemente o progresso 

do transporte sólido dos mesmos;  

• As barragens, ao formarem grandes reservas de águas calmas impossibilitam 

que a água tenha energia necessária para o arraste dos sedimentos;  

• As intervenções realizadas com o objetivo da proteção da costa limitam a 

evolução natural da linha de costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do problema da erosão costeira ser uma questão crítica no litoral 

português, o mesmo não se faz sentir com a mesma intensidade e seriedade em toda a 

extensão da faixa costeira. Os locais que saltam à vista e que são referenciados como os 

mais problemáticos são (Lira, Silva, Taborda, & Andrade, 2016): 

• O troço de Espinho - Torreira; 

• Costa Nova - Praia de Mira; 

• Cova da Gala - Leirosa; 

• Cova do Vapor - Costa da Caparica. 

Como já referido, este problema foi e é muito alavancado pelas ações do Homem, 

sobretudo pelas estruturas que constrói e que alteram as dinâmicas naturais existentes. 

Figura 2 - Representação das interações e interfaces que contribuem para a 

noção de risco.  

Fonte: (Santos F. D., 2015).  
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Aliado a isto, junta-se o papel do mar, que com a sua forte agitação pode agravar a 

situação. 

O mar é um agente extremamente dinâmico e imprevisível levando a que todo o 

cuidado seja pouco face ao perigo das ondas ser praticamente constante. Apesar das 

previsões realizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil para o perigo face aos galgamentos marinhos, 

esses eventos são imprevisíveis quanto à força e ao tamanho que as ondas irão atingir. 

Em muitas ocasiões a água do mar pode percorrer vários metros para o interior, caso o 

relevo e a disposição da cidade/frente urbana assim o permitirem, exacerbando os 

estragos. 

Pela observação pessoal e presencial na área escolhida para o presente estudo, a 

Foz do Douro, ficou patente, que, para o senso comum, os galgamentos oceânicos são 

banalizados e considerados inofensivos, uma vez que, pelas atitudes tomadas pelos 

transeuntes é a ideia que transparece, apesar dos inúmeros acontecimentos negativos 

envolvendo estragos físicos ou humanos. Verificou-se ainda que, quando o IPMA, a 

ANEPC e/ou a Câmara Municipal do Porto emite um alerta de risco em relação ao perigo 

da agitação marítima a população tende a mobilizar-se para os locais de maior 

vulnerabilidade para presenciar o perigo e também captar imagens do momento. 

A faixa costeira é uma porção do território que precisa de atenção por parte dos 

diferentes stakeholders envolvidos na gestão do espaço para que se minimize os impactes 

causados pelo mar, diminuindo os prejuízos socioeconómicos. 
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1.1. Pertinência do trabalho e justificação do tema 

O presente trabalho de investigação foi realizado no seguimento do plano de 

estudos do Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, sob a orientação do Professor Doutor António Alberto 

Teixeira Gomes, para a obtenção do grau de Mestre. A intenção passava por abordar o 

tema dos galgamentos oceânicos, já trabalhado noutra unidade curricular, tendo em conta 

o perigo que os mesmos originam para o litoral nacional, face à vulnerabilidade 

apresentada pelo território quanto ao cenário das alterações climáticas, acentuando-se a 

subida do nível médio do mar e aumentando os dias com forte agitação marítima, que 

Figura 3 - A curiosidade dos populares com o 

perigo da agitação marítima no molhe sul da 

Foz do Douro (03/01/2014). Fonte: 

https://www.flickr.com/photos/59616233@N00/1

1807101896/in/photostream/  

Figura 4 - O trabalho da Polícia Municipal na 

manutenção da distância necessária face ao 

perigo das ondas junto do molhe sul da Foz do 

Douro (14/11/2019). 

Figura 5 - A apreciação da "beleza" das ondas pela população 

portuense (14/11/2019) 

https://www.flickr.com/photos/59616233@N00/11807101896/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/59616233@N00/11807101896/in/photostream/
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leva a uma enorme oscilação na linha de costa portuguesa. 

 

1.2. Objetivos da dissertação 

O principal objetivo deste trabalho tem como base o estudo do perigo que a 

ocorrência de galgamentos oceânicos tem e quais os principais prejuízos na área da Foz 

do Douro, nomeadamente na desembocadura do Rio Douro, tendo em conta a zona 

circundante do Molhe de Felgueiras, do Molhe Norte da Barra do Douro e no Quebra-

Mar destacado do Cabedelo. Portanto, para fazer cumprir o estudo do objetivo principal 

é necessário executar uma cadeia de objetivos secundários que ajudarão a compreender o 

fenómeno. 

Os objetivos são os seguintes: 

I. Estudar e compreender a evolução socioeconómica que levou e justificou 

as obras de melhoria para a navegação do Douro nas margens do rio; 

II. Realizar trabalho de campo a fim de proceder à identificação e 

espacialização dos diferentes usos que a área de estudo comporta para a 

população; 

III. Executar um levantamento dos dias com valores de maior ondulação, 

disponíveis no website (www.puertos.es), desde a inauguração em 2009 

do Molhe Norte do Douro e do Quebra-mar destacado do Cabedelo; 

IV. Pesquisa de notícias, em plataformas digitais, relacionadas com danos 

(humanos e físicos) devido aos galgamentos oceânicos na área de estudo. 

Por entender-se pertinente foi levantado, através do mesmo método das 

notícias, os dias em que a Avenida Dom Carlos I, a Esplanada do Castelo 

e/ou a Rua Dom Luís Filipe estiveram fechadas à circulação automóvel e 

pedonal; 

V. Realização de uma base de dados onde são relacionadas as informações 

dos dois pontos anteriores de forma a perceber se existe relação entre os 

dias com ondulação superior e os dias que ocorreram os prejuízos, 

compreender tendências e espacializar os prejuízos. 
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1.3. Estrutura da dissertação 

A dissertação sustenta-se em 8 capítulos, com total enfoque para os objetivos 

referidos anteriormente. Assim, o capítulo inicial tem como principal função explanar a 

importância desta dissertação, enumerar o principal objetivo, mas também os secundários 

e por fim descrever a estrutura do trabalho. O segundo capítulo é de extrema relevância 

para o trabalho, uma vez que, é neste ponto que é abordado o enquadramento temático 

referente ao dinamismo costeiro e é explicado o conhecimento acumulado sobre as 

temáticas referentes ao trabalho. O terceiro capítulo será o da metodologia. Neste ponto 

está especificada a metodologia que sustenta a dissertação e de que forma ela é útil no 

trabalho, os procedimentos seguidos e a respetiva justificação. O capítulo seguinte, o 

quarto, está relacionado com a evolução das zonas costeiras e de que forma elas evoluíram 

no contexto português. 

Seguidamente, o quinto capítulo é relativo à área de estudo escolhida e é neste 

ponto que é feita uma caracterização sociodemográfica da área. O capítulo seis é de 

extrema relevância para a dissertação, porque elabora-se uma retrospetiva da evolução 

das estruturas de defesa costeira na Foz do Douro até ao ponto em que nos encontramos 

hoje. Já no capítulo sete são apresentados os resultados referentes à dissertação, com 

particular enfâse aos resultados inerentes do trabalho de campo. Por fim, no último 

capítulo são identificadas as principais considerações finais alcançadas ao longo do 

processo. 
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Capítulo 2 – Os galgamentos oceânicos (costeiros): conceitos de 

base e características do processo 

Portugal é um país que, devido à grande zona costeira que possui e à exposição 

gigante que tem perante o oceano, apresenta uma grande vulnerabilidade aos galgamentos 

oceânicos. Para além disso, a costa portuguesa “apresenta condições meteorológicas 

bastante variáveis” (Alves Pinotes, 2014) que provocam os constantes registos de Norte 

a Sul de galgamentos nas zonas costeiras, acarretando variadíssimos prejuízos ao longo 

da faixa costeira. A sobre-elevação de origem meteorológica é um processo caracterizado 

quando se verifica uma alteração provisória do nível médio do mar num determinado 

lugar devido à passagem de uma tempestade. Quando o fenómeno coincide com uma 

preia-mar de águas vivas existe uma maior probabilidade de “afetar o aspeto fisiográfico 

da linha de costa” (IPMA, 2020) (Alves Pinotes, 2014). 

Todavia, os segmentos de costa caracterizados por serem baixos e arenosos são os 

mais suscetíveis de sofrerem as consequências “devido à subida do mar de origem 

meteorológica (…) permite que a rebentação das ondas ocorra mais para o interior, 

galgando facilmente praias e até dunas” (Pereira A. R., 2004). Ainda segundo a mesma 

autora, os sistemas de arribas apesar de suportarem muitíssimo melhor os galgamentos, 

podem estar sujeitos a episódios de deslizamentos ou desabamentos, que, apesar de raros, 

quando acontecem têm grande significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Vulnerabilidade natural em função dos sistemas costeiros.  

Fonte: (Pereira A. R., 2004) 
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2.1. Storm Surge 

O trabalho de (Sousa, 2015), refere que a primeira investigação produzida em 

Portugal referente ao cálculo do storm surge foi elaborada por Morais & Abecassis em 

1978. Em relação ao estudo sistemático do fenómeno em si, foi publicado um estudo por 

Taborda & Dias em 1992. 

Storm surge consiste no aumento anormal da água gerado por uma tempestade, 

além da maré astronómica prevista. A storm tide reflete-se pelo aumento do nível da água 

durante uma tempestade devido à combinação da storm surge e da maré astronómica 

(NOAA, 2008). A expressão “sobre-elevação de origem meteorológica” é comummente 

referida como maré de tempestade, em virtude de estar associada aos efeitos causados por 

uma tempestade (Alves Pinotes, 2014). 

Se as condições morfológicas do território forem favoráveis, este tipo de ondas 

pode penetrar para o interior da 

área dezenas e centenas de 

metros, e até mais. A título 

ilustrativo, e para que se 

perceba o poder destrutivo 

deste processo costeiro, a 

(NOAA, 2008) refere que as 

ondas resultantes do Furacão 

Ike, penetraram cerca de 48km 

em alguns locais do Texas e do 

Louisiana. 

 

2.2. Agitação marítima 

A agitação marítima “pode caracterizar-se por um conjunto de parâmetros, como 

a altura significativa da onda (Hs), o período de pico (Tp) e a direção média da onda 

(Dir)” (Heleno, 2017). É possível consultar este tipo de informação através do website 

Figura 7 - "Storm surge" e "Storm tide" contrapondo com o nível 

médio do mar.  

Fonte: https://oceanservice.noaa.gov/facts/stormsurge-

stormtide.html  

https://oceanservice.noaa.gov/facts/stormsurge-stormtide.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/stormsurge-stormtide.html
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do Instituto Hidrográfico (https://www.hidrografico.pt/boias) que recolhe diariamente 

estes dados através das suas boias-ondógrafo.  

A ondulação passa por diversos processos até à sua dissipação em que a altura, o 

comprimento ou a velocidade da onda sofre alterações. Ao aproximar-se da linha de costa, 

e ao atingir águas pouco profundas, as ondas aumentam gradualmente a sua velocidade 

devido à redução do seu comprimento causado pelo atrito com o fundo marinho. A 

energia da onda “é dissipada sucessivamente pelos fenómenos de rebentação, 

percolação, espraiamento e refluxo”. Quando essa energia não sofre dissipação verifica-

se a transposição das estruturas de proteção costeira (Afonso, 2011).  

 

2.3. Runup e os galgamentos oceânicos 

Estes dois processos são fortemente determinados pela morfologia da praia, a 

composição e a dimensão dos sedimentos. O runup “é a diferença entre dois níveis de 

água, em que um é originado pela movimentação ascendente da massa de água 

(espraiamento), após a rebentação da onda incidente, e o outro, pela superfície de 

equilíbrio (nível médio do mar)”. Existe uma relação entre a inclinação da praia e o runup 

já que, quanto menos inclinada for a praia, maior será o espraiamento (Figura 8) (Heleno, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O galgamento é o processo caracterizado pela transposição de um determinado 

volume de água sobre o coroamento de uma estrutura de defesa e é medido por metro 

linear de largura da estrutura, ou seja em m3s−1/m ou em ls−1/m (Afonso, 2011). No 

Figura 8 - Representação do espraiamento numa praia.  

Fonte: (Heleno, 2017) 
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entanto, existe uma certa aleatoriedade dos galgamentos no espaço e no tempo, não se 

verificando a transposição de um caudal contínuo sobre a estrutura (Heleno, 2017). 

Segundo (Afonso, 2011), o galgamento está dependente da altura significativa da 

onda (Hs), do seu comprimento (L), do desnível entre a cota de coroamento da estrutura 

(Rc) e o nível médio da água (NMA), da profundidade da água no pé da estrutura (ds), do 

período da onda (T), da inclinação da estrutura (α), da aceleração gravítica (g) e do ângulo 

de incidência da onda (β) (Figura 9). 

 Os galgamentos oceânicos podem incidir sobre as estruturas de três formas 

diferentes (Afonso, 2011): 

• Green water – quando a cota máxima de espraiamento excede a cota de 

coroamento da estrutura e é criada uma lâmina contínua de água; 

• Splash – dá-se quando a rebentação da onda ocorre sobre a parede exterior da 

estrutura e resulta num grande volume de salpicos que ultrapassa a estrutura; 

• Spray – verifica-se este tipo de transposição quando a transposição apenas 

ocorre pela ação do vento sob a forma de borrifos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Galgamento sobre uma estrutura de proteção.  

Fonte: (Afonso, 2011) 
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2.4. As causas que contribuem para a ocorrência de tempestades 

Conforme refere a National Oceanic and Atmospheric Administration (2008), as 

tempestades ou furacões têm uma enorme relevância no processo dos galgamentos 

oceânicos, nomeadamente, nos ventos que estes geram. Já as baixas pressões das 

tempestades têm uma contribuição mínima. A circulação do vento em torno do centro da 

tempestade sopra na superfície do oceano e produz uma circulação vertical no oceano. 

Quando essa tempestade começa a aproximar-se da costa e atinge águas menos profundas, 

essa circulação vertical é interrompida pelo fundo do oceano. Como a água não pode 

descer mais, só consegue deslocar-se para cima e para o interior da costa. 

No entanto, e ainda segundo (NOAA, 2008) existem outros fatores que 

contribuem para o aumento do nível do mar, entre eles: 

• A maré 

O nível da água sobe e desce todos os dias ao longo da costa devido à atração 

gravitacional que estabelece entre a terra, a lua e o sol. Em Portugal, a maré tem um 

regime semidiurno, em que se verificam duas preia-mar e duas baixa-mar por dia. 

Quando existe a combinação entre a maré alta e a storm surge podemos ter uma maré 

de tempestade com “sobre-elevação de origem meteorológica”. 

• As ondas 

O rebentamento das ondas contribui para o aumento do nível da água por ação da 

wave runup e da wave setup (NOAA, 2008). A wave runup ou espraiamento ocorre 

quando a onda rebenta e essa água é projetada praia acima. Este rebentamento pode 

acontecer não só na praia, mas, também, nos cordões dunares, nas estruturas costeiras 

de proteção ou junto do espaço edificado pelo Homem. 

A wave setup ocorre quando as ondas quebram continuamente em terra e a água 

se vai acumulando não conseguindo retornar para o mar. Em altura de tempestade e 

quando esta se aproxima da costa, este processo é mais acentuado pela quantidade de 

água que é empurrada na direção da costa dificultando o retorno para o oceano 

(NOAA, 2008). 

• A precipitação 
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Quando uma tempestade se faz sentir num determinado território, uma das 

características presentes é a ocorrência de períodos marcados por precipitação 

intensa. Assim, é outra premissa relevante que contribui para o aumento do nível da 

água, sobretudo nos rios com grandes bacias hidrográficas. Esta água acaba por 

seguir o seu percurso do rio, desaguando no mar, resultando no aumento do nível da 

água nas áreas costeiras. 

 

2.5. As condicionantes que influenciam o impacte das tempestades 

As tempestades são processos extremamente complexos que possuem uma 

elevada variabilidade, tendo bastantes fatores que influenciam a sua intensidade e o 

número e altura máxima das ondas associadas (NOAA, 2008). 

• Intensidade 

A intensidade da tempestade influencia a velocidade dos ventos. Maior velocidade 

dos ventos provoca uma tempestade com ondulações mais elevadas e mais capacidade 

destrutiva.  

• Tamanho 

Uma tempestade maior produzirá ondas maiores, justificando-se de duas formas. 

A primeira prende-se com o facto de o vento numa tempestade maior conseguir 

empurrar uma maior porção de oceano em direção à costa. E segundo, quanto maior 

a área oceânica em regime de tempestade, em princípio, maior será a área afetada. 

• Direção do vento 

A direção com que o vento atua influencia os impactes das tempestades. Se se 

fizer sentir na direção mar-terra, a probabilidade de causar sobre-elevação do mar é 

maior do que se a direção for inversa. Ainda assim, esta influência apenas tem 

repercussões em águas pouco profundas e onde a massa de água está confinada por 

terra (Silva G. S., 2015). 

• A inclinação do fundo oceânico 

Quanto mais inclinado é o fundo oceânico menor é a probabilidade de as ondas 

afetarem a costa e as suas estruturas. Isto acontece porque nos locais em que existe 
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uma redução gradual do fundo oceânico, o mar consegue atingir uma ondulação maior 

e penetrar com maior facilidade (NOAA, 2008). 

• Recursos locais 

As ondas com origem numa tempestade são altamente dependentes das 

características locais e dos obstáculos que encontram no seu caminho. Assim, um 

litoral que possua recursos como ilhas-barreira (Ceia, 2007), enseadas, baías e rios 

conseguem uma proteção maior face ao perigo (NOAA, 2008). 
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Capítulo 3 – Metodologia 

O presente trabalho de investigação tem como objetivo primordial o estudo do 

perigo que as ocorrências de galgamentos oceânicos têm nas dinâmicas socioeconómicas 

locais e se provocaram e/ou provocam algum tipo de prejuízo na área da Foz do Douro, 

nomeadamente na área circundante do Molhe de Felgueiras, do Molhe Norte e no Quebra-

mar destacado. 

Assim, foi necessário, procurar e definir os processos mais indicados no 

cumprimento dos objetivos anteriormente referidos, conforme é exposto na figura 10.  

 

Figura 10 - Metodologia seguida no desenvolvimento da investigação.  

 

3.1. Base de dados 

Para uma investigação fiável ao nível do fenómeno dos galgamentos oceânicos 

em estudo, foi preciso elaborar-se uma base de dados através da pesquisa de notícias com 

relação ao tema, utilizando apenas notícias em que a data da sua publicação fosse no 

período após a construção das mais recentes infraestruturas no Douro, ou seja, em março 

de 2009. Tendo em conta que a forma mais simples e prática de pesquisar notícias é 
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fazendo-o através das versões digitais dos meios de comunicação, recorri aos seguintes 

websites: 

• https://www.jn.pt/ 

• https://www.publico.pt/ 

• https://www.lusa.pt/ 

• https://www.dn.pt/ 

• https://www.cmjornal.pt/ 

• https://www.sapo.pt/ 

• https://www.cm-porto.pt/ 

Com o objetivo de agilizar o processo de pesquisa recorri a quatro palavras-chaves 

utilizadas de igual forma nos diferentes websites. Essas palavras foram: 

• Foz Douro; 

• Galgamentos Oceânicos; 

• Agitação Marítima; 

• Mau tempo. 

No caso da pesquisa pela interdição de circulação na Av. D. Carlos I e/ou na Rua 

Esplanada do Castelo foram acrescentadas as seguintes palavras-chaves: 

• Av. D. Carlos I; 

• Interdição; 

Como efeito dos diversos resultados obtidos nas diferentes notícias encontradas, 

foi possível colocar uma série de parâmetros na base de dados. Sendo eles os seguintes: 

• O ano e o dia da ocorrência; 

• A altura máxima (Hs) das ondas recorrendo ao website 

(http://www.puertos.es/en-us); 

• A informação ou não a referências de prejuízos e/ou interdição da Av. D. 

Carlos I ou na Rua Esplanada do Castelo; 

• Se ocorreram prejuízos, acrescentou-se a descrição dos danos para cada relato; 
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• Por fim, o último parâmetro escolhido passa pelo número de dias em que a 

Av. D. Carlos I e/ou na Rua Esplanada do Castelo permaneceu interdita à 

circulação devido a agitação marítima. 

 

Figura 11 - Enquadramento da área de estudo da Foz do Douro. 

3.2. Levantamento de fotos na plataforma Flickr 

Neste passo, o objetivo passou pela procura de fotografias em que a premissa da 

forte agitação marítima estivesse presente na fotografia. Tal como no ponto anterior, foi 

necessário realizar a procura utilizando algumas palavras-chaves, sendo elas as seguintes: 

• Foz do Douro; 

• Storm at Sea; 

• Wave; 

• Ondas gigantes; 

• Tempestade. 

Após realizar este passo, e possuindo os dias em que as fotografias foram tiradas 

foi possível realizar uma relação com os valores da ondulação (Hs) disponíveis no website 

Puertos del Estado (http://www.puertos.es/en-us).  
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Já que imensas pessoas se deslocam à área da Foz do Douro, quando há previsão 

de forte agitação marítima, para se deslumbrarem com a força do mar e para fotografarem 

o momento, pareceu-nos uma boa forma de perceber o comportamento do mar neste local. 

 

3.3. Trabalho de campo 

O trabalho de campo é uma das componentes muito relevantes e pertinentes para 

esta investigação. Como tal, foi um dos métodos escolhidos para a conhecimento das 

dinâmicas locais. Este exercício in loco teve como principal objetivo a elaboração de um 

rastreamento da ocupação e de visitantes na área em estudo. Do trabalho de campo 

resultou a aprendizagem dos seguintes aspetos: 

• Os usos predominantes do espaço; 

• A diversidades de utilizadores (locais, turistas, pescadores, etc…); 

• A localização escolhida para a realização da pesca amadora; 

• Os locais de ajuntamento dos visitantes na área em estudo; 

• Os trajetos habituais dos turistas quando utilizam o espaço; 

• A localização do comércio físico e ambulante.  

Todos estes pontos permitiram a elaboração de mapas com a espacialização dos 

pontos supracitados, gráficos e fotografias. 
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3.4. A Foz do Douro e as obras de defesa na foz do Douro 

Neste ponto foi elaborado um trabalho de investigação que resultou no 

conhecimento da evolução da Foz do Douro enquanto povoado e o papel importante que 

a comunidade inglesa teve neste local.  

Com a importância que o rio tinha e tem para a cidade foi necessário fazer-se uma 

caracterização do mesmo, da restinga do Cabedelo e dos acidentes que ocorreram na barra 

ou na aproximação da mesma ao longo dos anos e das consequências que advieram com 

esses incidentes. 

Posto isto, entendida a dificuldade que o rio apresentava à navegação, foi 

necessário estudar a realização dos variadíssimos projetos, que resultaram nas obras de 

A) 

B) C) 

Figura 12 - Exemplo das fotografias recolhidas in loco. A) 14/11/2019; B) e C) 10/12/2019.  
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melhoramento das margens ribeirinhas da Foz do Douro e na embocadura do Rio Douro, 

nomeadamente o Farol de São Miguel o Anjo, os Molhes de Felgueiras e do Touro e, 

também, das obras de melhoramento do séc. XXI, o molhe Norte e o mais recente quebra-

mar destacado do Cabedelo. 

  



 

44 

Capítulo 4 – A Evolução das Zonas Costeiras 

4.1. As zonas costeiras e a sua caracterização 

As zonas costeiras são locais muito complexos, resultado duma simbiose entre o 

Mar, Terra, Atmosfera e a Biosfera. É o produto de um extenso desenvolvimento que 

durou milhares de milhões de anos através da “atuação dos processos de geodinâmica 

interna e externa ao longo do tempo geológico”, tornando “qualquer trecho costeiro um 

repositório da história da Terra correspondendo a um monumento museológico 

insubstituível” (Dias, 2005).  

Apesar de locais bastante complexos, as zonas costeiras, tendem a ser algo 

sensíveis ao ponto de, à mínima alteração dos sistemas envolvidos, o litoral facilmente 

poder sofrer alterações (Dias, 2005). Prova disto, é a rapidez com que o litoral e as zonas 

costeiras se vão alterando face as sucessivas intempéries que se registam todos os anos. 

(Figura 13). 

  

Figura 13 - Alterações verificadas na área de estudo nos dias 10/12/2019 e 23/01/2020. 
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A velocidade acelerada com que a costa portuguesa se vai alterando só assim é 

devido à ação humana, ainda assim, “até finais do século XIX / início do século XX os 

impactes antrópicos nas zonas costeiras foram relativamente pequenos. A evolução do 

litoral processava-se de forma bastante natural, isto é, respondendo principalmente aos 

forçamentos climáticos e oceanográficos naturais, embora as atividades humanas 

geradoras de impactes no litoral se tenham progressivamente ampliado à medida que os 

séculos foram decorrendo e a curva demográfica foi, tendencialmente, de crescimento.” 

(Dias, 2005). 

 

4.2. O litoral e a ocupação humana 

As zonas costeiras são, atualmente, locais com uma percentagem bastante 

significativa de população e com um impacto enorme na economia local e nacional pelo 

volume de negócios aí registados. Todavia, nem sempre existiu atração por estes locais, 

aliás, existia até um sentimento de repulsa.  Isto acontecia porque, segundo (Dias, 2005), 

“estes ambientes, com particular relevância para os litorais arenosos, caracterizam-se 

por serem agrestes (com grandes amplitudes térmicas diárias, forte insolação, muito 

ventosos, com ar carregado de salsugem, quase sem vegetação e, com frequência, sem 

água doce facilmente acessível), parcos em recursos básicos (pois que a areia da praia 

e dos campos dunares inviabiliza a agricultura, e o acesso aos recursos pesqueiros é 

dificultado pela rebentação das ondas), e apresentarem elevada vulnerabilidade no que 

se refere a riscos naturais (grandes temporais, tsunamis, etc.)”. Para além disso, o 

aumento da pirataria internacional (Moura, 2009) e a proximidade com o Norte de África 

faziam das zonas costeiras ainda menos apelativas ao assentamento humano. 

 

4.3. O paradigma da mudança no litoral 

Passada a tormenta dos ataques marítimos na faixa costeira portuguesa, o litoral 

experienciou um enorme boom de crescimento na procura por estes locais. Como 

consequência do aparecimento da linha férrea em Portugal, o território nacional, e, 

nomeadamente, a faixa costeira tiveram um desenvolvimento galopante. Nunca tendo 
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grande procura, foi nos locais mais perto do litoral e menos acidentados que “na 

aproximação ao Porto, se aconselhou a litoralização do traçado para evitar grandes 

dificuldades e altos custos de construção” (Pereira H. S., 2013).  

É inegável que o litoral foi altamente alavancado por esta construção, sobretudo 

ligado aos setores do lazer e do turismo, especialmente o balnear. Prova disto são os 

territórios da Póvoa de Varzim, Cascais, Espinho (Pereira H. S., 2013); da Granja em Vila 

Nova de Gaia (Dias, 2005) e/ou da Foz do Douro (Rio Fernandes, 1987). 

Esta revolução na forma de transporte das pessoas e mercadorias impulsionou o 

litoral até ao que conhecemos atualmente. 

 

4.4. O desenvolvimento costeiro – a principal alavanca 

Nos dias de hoje, o litoral, apesar de nem sempre bem ordenado, está muito 

desenvolvido. Em Portugal, uma das principais alavancas para este desenvolvimento, foi 

o turismo balnear. “O turismo balnear constitui uma das práticas turísticas mais antigas 

e as orlas costeiras foram e continuam a ser um dos destinos turísticos mais procurados 

no mundo, na Europa e em Portugal” (Malta, Eusébio, & Costa, 2009). O deslocarmo-

nos ao litoral com o objetivo de disfrutarmos da praia como atividade de lazer já remonta 

desde o séc. XIX e XX em território português (Rio Fernandes, 1987); (Malta, Eusébio, 

& Costa, 2009).  

Os incentivos dominantes nestas deslocações estavam relacionados com motivos 

de saúde. O ir a banhos, era uma prática difundida pela classe médica na altura como 

benéfica para a saúde no combate a diversas “doenças como a anemia, a depressão e o 

raquitismo infantil” definindo até “o número de mergulhos, consoante a idade, o sexo e 

as condições do doente” (Castro, Pedro Jorge, 2017) (Malta, Eusébio, & Costa, 2009). 

No entanto, era uma prática que seguia um guião previamente delineado pelos 

banheiros (Figura 15) (Dias, 2005). 
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Figura 14 - A classe alta na praia.  

Fonte: https://www.sabado.pt/vida/detalhe/os-primeiros-dias-na-praia  

Figura 15 - O papel dos banheiros na ida a banhos.  

Fonte: https://www.sabado.pt/vida/detalhe/os-primeiros-dias-na-praia  

https://www.sabado.pt/vida/detalhe/os-primeiros-dias-na-praia
https://www.sabado.pt/vida/detalhe/os-primeiros-dias-na-praia
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Capítulo 5 – A Foz do Douro: Contexto Histórico 

5.1. Evolução da Foz do Douro enquanto povoado 

O crescimento da povoação da Foz enquanto núcleo populacional fez-se quase 

paralelamente no tempo com o crescimento do Porto enquanto cidade, naturalmente com 

as devidas proporções acauteladas. Desde os tempos que o Porto era uma pequena e 

concentrada aglomeração em torno da muralha, que existem registos de pequenos 

povoamentos na Foz do Douro, mais concretamente em São João da Foz. Prova disso é a 

carta de doação da ermida de S. João da Foz do Douro por D. Afonso Henriques a Roberto 

e aos confrades do cenóbio de Santa Maria e S. Miguel Arcanjo em 1145 (Rio Fernandes, 

1987) (Queirós, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - S. João da Foz, s.d.  

Fonte: (Vasconcelos, Rio, & Dias, 2011) 
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Posteriormente, com a doação do território em 1211 a um mosteiro beneditino, 

passou-se a designar por Couto da Foz e passa a ser um território com ocupação 

permanente de população, com obrigações perante a Ordem Religiosa (Vasconcelos, Rio, 

& Dias, 2011). No séc. XVI, com a fortificação de defesa da barra do Douro, a Foz do 

Douro regista um aumento da sua importância, visto ser um ponto de defesa perante a 

grande cidade que era o Porto. O farol de S. Miguel-o-Anjo, as colunas clássicas nos 

rochedos e a Igreja em frente ao farol, facilitavam a entrada para quem se dirigia para o 

Douro (Figura 16). A importância da Foz enquanto periferia da cidade, recaía quase 

apenas no fundamento defensivo, assente na Fortaleza de S. João da Foz. Na dinastia dos 

Filipes no Porto, essa vertente não foi diferente, ao ponto de se aumentar o armamento e 

o número de soldados e também de se realizarem obras para albergar os mesmos. Já com 

a independência face a Espanha novamente assegurada, em 1649 a Fortaleza continuava 

na espiral de aumento de importância, levando ao ponto de os monges terem de abandonar 

o local (Moura, 2009). 

  

Figura 17 - Carta do Rio Douro e perspetiva da cidade do Porto de Willem Blaeu, 1639.  

Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/428341/?q=&domain=documents  

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/428341/?q=&domain=documents
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O forte crescimento do Porto acentuou-se no séc. XVIII com o Tratado de 

Methuen, em 1703, com Inglaterra, que consistia na venda de Vinho do Porto para 

Inglaterra e na vinda de tecidos para Portugal, como se de um contrato de exclusividade 

se tratasse (Silva A. D., 2003). Este facto, levou mais uma vez ao aumento de circulação 

de embarcações no Douro que causou um natural aumento de importância da Barra do 

Douro, já que era a entrada de todo o comércio do Norte, tornando a Foz o segundo maior 

núcleo populacional a seguir ao Porto, mas também proporcionou o aumento das frentes 

marítimas com edificação. Foi também um século marcado pelo ouro do Brasil, que 

combinado com o vinho impulsionaram a cidade (Moura, 2009). No ano de 1834, as 

Ordens Religiosas foram extintas do Porto, o que levou a que o território da Foz, que até 

então era controlado pelo Monge, passasse, meses mais tarde a integrar a cidade do Porto. 

A afluência de população à zona ocidental aumentava, e era necessário proporcionar as 

melhores condições de circulação, já que até então as viagens eram bastante demoradas, 

podendo demorar-se horas a lá chegar (Rio Fernandes, 1987) (Moura, 2009). 

 

5.2. Os ingleses e a sua influência na Foz do Douro 

A construção do paredão da Cantareira entre 1857 até 1869 proporcionou a 

fixação da margem direita do rio e permitiu a construção da estrada marginal em 1865 

(Moura, 2009) (Sousa Afonso, 2017). Este melhoramento permitiu que o Americano 

surgisse na cidade em 1872 e mais tarde, em 1895, a chegada do elétrico o que viria a 

trazer mais pessoas a esta zona da cidade (Rio Fernandes, 1987). Esta procura não vinha 

só de portuenses ou portugueses em geral, mas, sobretudo, da comunidade britânica 

presente na cidade do Porto. A procura foi de tal forma grande, que levou a uma expansão 

para Norte da Foz, sobretudo ao longo da costa ao longo da estrada de Carreiros 

(atualmente Avenida Brasil), para a zona denominada atualmente de “Foz Nova”, e ao 

longo do rio desde a Cantareira até Sobreiras. 

No final do mesmo século, irrompeu a moda dos banhos de mar, influência clara 

da comunidade inglesa que foi causando o contínuo crescimento de toda a frente marítima 

ao longos dos anos, ao ponto de também na foz do Rio Leça e suas margens, a prática ser 

semelhante à da Foz (Rio Fernandes, 1987) (Figuras 18 e 19). Segundo o mesmo autor, 
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“a foz da segunda metade do século XIX torna-se cosmopolita” tanta é a procura 

sobretudo nos meses de verão. Os areais mais procurados à época eram a praia do 

Carneiro, a dos Ingleses e a do Ourigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Gravura da Praia do Carneiro in "As praias de Portugal, Guia do Banhista e do 

Viajante" de Ramalho Ortigão, 1876.  

Fonte: http://portoarc.blogspot.com/2015/12/foz-do-douro-i.html  

Figura 19 - Foto da praia do Ourigo na Foz do Douro em 1900 de Emilio Biel. 

Fonte: http://portoarc.blogspot.com/2015/12/foz-do-douro-i.html  

http://portoarc.blogspot.com/2015/12/foz-do-douro-i.html
http://portoarc.blogspot.com/2015/12/foz-do-douro-i.html
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Esta evolução justificou que esta área fosse considerada o bairro rico da cidade, 

de afluência das classes altas da cidade, que vieram para esta zona, construindo casas 

nobres e apalaçadas, contrastando com o período anterior, onde as predominâncias locais 

eram ligadas à agricultura e à pesca. Estes últimos em clara diminuição ao longo dos anos, 

ao ponto de o nicho de pescadores que proporcionou o primeiro crescimento da Foz, estar 

atualmente num número bastante reduzido, concentrando a sua atividade apenas na zona 

da Cantareira, onde têm uma estrutura de apoio às suas atividades diárias. 
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Capítulo 6 – O Cabedelo e as Obras de Defesa da Barra do 

Douro 

6.1. Caracterização do Rio Douro 

O Rio Douro é o principal rio da zona Norte de Portugal e comporta uma extrema 

importância para toda a região em termos de recurso natural, energéticos, económicos e 

turísticos.  

O Douro é o terceiro rio mais extenso na Península Ibérica com um total de 927 

km, dos quais 122 km servem de fronteira entre Portugal e Espanha, 330 km em território 

nacional, estando os restantes 475 km em território espanhol. É o rio que possui a maior 

bacia hidrográfica em território ibérico com 98370 km2, dos quais 18550 km2 são em 

Portugal Continental (AMP, 2009). A sua nascente está localizada em território vizinho, 

na Serra de Urbión, situada na Cordilheira Ibérica em Espanha. Por outro lado, desagua 

na costa atlântica, especificamente na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e 

Nevogilde tendo uma extensão de 1388 m neste setor (AMP, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estuário do Rio Douro tem um comprimento de aproximadamente 20 hectares 

e estende-se desde a Barragem de Crestuma-Lever até à foz do rio. “Englobando como 

elementos morfológicos de destaque a Baia de São Paio e a restinga de areias móveis do 

Cabedelo (…), o estuário tem a sua largura máxima precisamente nesta área (1310m), 

situando-se a mínima entre as pontes de D. Luís I e D. Maria (130m) (Araújo, Gomes, & 

Soares, 2013). 

Figura 20 - Perfil longitudinal do Rio Douro.  

Fonte: (Rocha & Vieira, 2003) 
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6.2. O Cabedelo – as mudanças ao longo dos anos 

A restinga de areias móveis que constitui o Cabedelo enraíza na margem esquerda 

do Rio Douro, do lado de Vila Nova de Gaia, tendo uma direção de Norte-Sul (Figura 

20). Ao longo dos anos a evolução do Cabedelo foi e é condicionada por diversos fatores 

de ordem natural, mas, também, de ordem antrópica. Exemplo disso são as já 

supracitadas:  

• Estruturas portuárias; 

• As barragens;  

• As intervenções de proteção de costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além dos motivos acabados de salientar, é importante também referir o papel 

da dinâmica flúvio-marinha (Araújo, Gomes, & Soares, 2013) (Jesus, 2003). O Cabedelo 

é tão suscetível de sofrer alterações na sua morfologia que “em épocas de cheia pode 

quase desaparecer, facilitando o escoamento do caudal fluvial. Em épocas de acalmia 

da agitação marítima pode lentamente reconstituir-se, criando um obstáculo à 

penetração da agitação marítima no estuário. Este processo natural tem sido muito 

perturbado nas últimas décadas, por vários fatores (variações do nível do mar, retenção 

Figura 21 - Localização da Restinga do Cabedelo na Barra do Douro.  
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das areias nas albufeiras das barragens). A tendência para o recuo do Cabedelo 

manifesta-se desde os finais do século XIX, tendo provocado uma migração da linha de 

costa de mais de 600 metros para o interior” (Araújo, Gomes, & Ferreira, 2002).  

 Na figura 22 é possível observar as mudanças que o Cabedelo atravessou até 

chegar à forma estável que mantém atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo (Jesus, 2003) o Cabedelo aparece cartografado desde o séc. XVI. Através 

do levantamento realizado, a primeira referência encontrada respeitante à existência da 

restinga do Cabedelo data de 1583 de autoria de Lucas Waghenaer (Figura 23). 

 

 

  

Figura 22 - Variações da configuração do Cabedelo desde 1890 até 2005.  

Fonte: (Parque Biológico de Gaia, 1997) 
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6.3. O perigo da barra do Douro – os naufrágios e encalhes 

O estuário do Rio Douro e a sua barra desde sempre que apresentaram inúmeras 

dificuldades para a navegação sobretudo junto da sua foz. Para se conseguir contornar 

essas dificuldades, era necessária uma excelente coordenação para aproveitar a altura 

certa em que a maré estivesse mais favorável, bem como, para evitar os locais do rio que 

sofriam com o assoreamento (Silva F. R., 1990). Outro importante impedimento na 

navegação prendeu-se com os inúmeros afloramentos rochosos que existiam logo à 

entrada do Douro, o que tornava muitíssimo complexa a tarefa de quem queria aportar no 

Porto. Prova disso é a gravura de Teodoro de Sousa Maldonado (Figura 24), que 

representa os diversos elementos que dificultam essa navegação. 

  

Figura 23 - A Costa Portuguesa desde Viana até Coimbra. Gravura de Lucas Waghenaer de 1583.  

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/1584_Portugal_Waghenaer.jpg  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/1584_Portugal_Waghenaer.jpg
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Apesar da difícil entrada/saída da sua barra, o Porto desenvolve-se e cresce em 

torno dos negócios comerciais com o estrangeiro, sendo utilizado na altura apenas o 

tráfego marítimo. Perante as adversidades para a circulação, os pilotos da barra do Douro 

tinham um papel fulcral no auxílio na entrada e saída do rio, estando a sua existência 

documentada desde 1584 (Silva F. R., 1990).  

Ante tanta complicação é quase impossível que não se verificassem inúmeros 

acidentes e/ou encalhes nos rochedos ou até no Cabedelo ao longo dos anos. 

Através de pesquisa realizada nos websites (https://naviosavista.blogspot.com/) e 

(http://naviosenavegadores.blogspot.com/) foi possível encontrar registos de 20 

naufrágios e/ou encalhes na barra do Douro e Cabedelo (Tabela 1). 

  

Figura 24 - Planta geográfica da barra da cidade do Porto. Gravura de 1789 de Teodoro de Sousa 

Maldonado.  

Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/428344/  

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/428344/
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Destes percalços todos os mais importantes, face aos mortos, prejuízos e 

consequências foram: 

1. Navio-vapor “Porto” em 29/03/1852: Neste naufrágio morreram 66 pessoas, das 

quais 37 eram passageiros do navio e 29 eram tripulantes. Pelo número de mortos 

foi o mais mortífero de todos os desastres encontrados. As tentativas de 

salvamento com a ajuda de duas catraias não tiveram sucesso. 

2. Navio “Bacchante” em 28/03/1857: O “Bacchante” encalhou e afundou-se na 

barra o que provocou uma série de constrangimentos. Os mais relevantes 

prendem-se com a dificuldade de circulação na navegação na barra, com o desvio 

de barcos para o norte de Espanha sobretudo para Vigo e com longas esperas ao 

largo da barra. 

3. Navio “Silver Valley”: Encalhado no dia 15 de março de 1963 no Cabedelo por 

ação da agitação marítima e do vento forte, implicou uma enorme dificuldade no 

salvamento da tripulação quer por meio terrestre e marítimo. Necessitou de 

Tabela 1 - Barcos naufragados e/ou encalhados na Barra do Douro.  
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intervenção de helicópteros franceses vindos de Alverca numa operação pioneira 

em Portugal. Durante, aproximadamente 40 minutos, conseguiu-se salvar os 27 

homens. Já a embarcação não escapou sem sofrer danos graves (Figura 25). 

4. Porta Contentores Tamega em 12/01/1972: Apesar do Tamega navegar 

corretamente no canal navegável do rio, acabou por encalhar num banco de areia 

que se tinha formado recentemente devido a uma cheia. O responsável pelo navio, 

ao fim de 45 minutos, conseguiu desenvencilhar-se do perigo que corria por meios 

próprios, apenas aproveitando a agitação marítima para se deslocar para águas 

mais profundas. Este acidente veio justificar o fim do Terminal de Contentores do 

rio Douro, que se localizava no cais de Gaia, desviando este tipo de navios e de 

cargas para Leixões (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Salvamento da tripulação do Silver Valley e do seu encalhe.  

Fonte: https://naviosavista.blogspot.com/2008/05/problemtica-barra-do-rio-douro-3.html   

http://portoarc.blogspot.com/2016/02/rio-douro-barra-vii.html  

Figura 26 - Foto do encalhe do Porta Contentores Tamega. Foto de Rui 

Amaro. 

Fonte: https://naviosavista.blogspot.com/2008/05/problemtica-barra-do-rio-

douro-4.html  

https://naviosavista.blogspot.com/2008/05/problemtica-barra-do-rio-douro-3.html
http://portoarc.blogspot.com/2016/02/rio-douro-barra-vii.html
https://naviosavista.blogspot.com/2008/05/problemtica-barra-do-rio-douro-4.html
https://naviosavista.blogspot.com/2008/05/problemtica-barra-do-rio-douro-4.html
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A maior prova que a Barra do Douro sempre foi muito perigosa para a navegação 

e para as imediações prende-se com o pormenor de que, em 20 registos levantados de 

naufrágios e/ou encalhes, 14 foram determinados pela ação da agitação marítima, 

terminando esses acidentes na restinga do Cabedelo, junto da Pedra de Felgueiras ou, 

ainda, junto da Pedra do Touro (Figura 27). No entanto, apenas um dos registos 

encontrados não se encontra registado no mapa abaixo por falta de precisão no local da 

ocorrência. Os meses com maior número de registos foram março com 6; fevereiro com 

4; novembro com 3; janeiro com 2 e dezembro com 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A existência destes 20 registos encontrados nos websites 

(https://naviosavista.blogspot.com/), (http://naviosenavegadores.blogspot.com/) e de 112 

registados por (Jesus, 2003) são motivados pelo canal navegável do rio ser de pequena 

dimensão (Araújo, Gomes, & Soares, 2013), juntando a forte agitação marítima, a 

presença do Cabedelo e dos rochedos existentes no local dificultarem bastante a tarefa de 

entrada e saída da barra. 

 

Figura 27 - Mapa dos barcos naufragados e/ou encalhados na Barra do Douro.  
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6.4. As obras de defesa da barra 

Perante tanta adversidade na embocadura do Douro e com tanta importância que 

este canal fluvial aportava para a cidade, era determinante que se pensasse e levasse a 

cabo soluções que remediassem estas problemáticas, tais como a destruição das rochas 

existentes no rio, o desassoreamento da embocadura e da devida regularização do canal 

de navegação. 

6.4.1. O Farol de São Miguel o Anjo 

A Foz do Douro, e, por conseguinte, o Porto, teve uma enorme ajuda na regulação 

do rio pela mão de D. Miguel da Silva. Nascido em Évora, no seio de uma família com 

fortes ligações à monarquia, fez formação em Portugal, Paris, Siena e Bolonha formando-

se na área da linguística e da humanística. Passou uma década em Roma como 

embaixador do Rei. Foi nessa altura que lidou com altos nomes do Renascimento italiano, 

como DaVinci, Miguel Ângelo ou Rafael (Jesus, 2003). 

Regressado a Portugal em julho de 1525 por ordem de D. João III, este nomeia-o 

Dono e Senhor do Couto de S. João da Foz do Douro. Ao ter a sua residência na Foz do 

Douro, rapidamente se apercebeu das tais dificuldades na foz do rio e foi então que 

mandou chamar Francisco Cremonês (Jesus, 2003) (Moura, 2009), um mestre italiano 

com quem já tinha trabalhado. Foi-lhe pedido que construísse, na zona da Cantareira, uma 

capela-farol. Com o objetivo de iluminar a entrada do rio e alinhada com a Torre da 

Marca, ajudaria no trajeto das embarcações até porto seguro dentro da barra do Douro. A 

capela-farol estaria terminada em 1528. (Jesus, 2003). 

O Farol de São Miguel o Anjo é uma das primeiras construções de apoio à entrada 

na barra do Douro com origem renascentista que se mantém intacta até aos dias de hoje, 

apesar de estar praticamente esquecida atrás do edifício do Instituto de Socorro a 

Náufragos. 

6.4.2. Os molhes da Barra do Douro 

Molhe de Luiz Gomes de Carvalho (Figura 28), localizado na margem esquerda 

do rio, tem o nome do engenheiro que o idealizou e construiu. Foram necessários cinco 
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anos até à sua construção entre 1820 e 1825, e servia de divisão entre o canal do rio e a 

bacia de S. Paio (Jesus, 2003) (Santos, Teodoro, & Pinto, 2010). Apesar dos cinco anos 

que se passaram desde o início das obras, o molhe nunca chegou a estar totalmente pronto, 

muito menos correspondia ao projeto inicial do seu autor. Para além disso, “o molhe pode, 

inclusivamente, ter agravado o estado da barra, e o retraimento do Cabedelo, igualmente 

esperado, também não se verificou” (Jesus, 2003), e, como tal, os acidentes na barra 

mantiveram-se conforme referido no ponto 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Molhes de Felgueiras e do Touro são duas estruturas, paralelas entre si (Figura 

28), tiveram as suas obras de construção entre os anos de 1790 e 1886 (Santos, Teodoro, 

& Pinto, 2010) e devem o seu nome aos rochedos em que cada molhe assentou. O 

responsável pela sua construção foi Reinaldo Oudinot, um engenheiro francês que tinha 

como objetivo “analisar e propor soluções para melhorar a navegação na Barra do 

Douro” (Moura, 2009). Este engenheiro foi autor de variadíssimos projetos para a barra, 

contudo, as obras mais relevantes foram mesmo os molhes do Touro e de Felgueiras. Para 

além disso foi o responsável pela regularização da margem direita do rio desde 

aproximadamente a Cantareira até ao Forte de São João Baptista da Foz o que viria a 

disponibilizar um enorme e novo espaço urbano, que mais tarde seria o Jardim do Passeio 

Figura 28 - Mapa das infraestruturas de defesa da Barra do Douro até ao séc. XX.  
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Alegre (Jesus, 2003). Estas obras permitiram eliminar o perigo até aí existente devido aos 

afloramentos rochosos presentes no rio, bem como, afastar o canal navegável para setores 

mais profundos e, como tal, menos perigosos (Jesus, 2003).  

Ainda segundo (Jesus, 2003) foram “diversos os projetos e estudos que tentam 

justificar a edificação/ampliação destes molhes” como os de José Monteiro Salazar 

(1779) (Figura 29), de Oudinot (1790) (Figura 30), de Luiz de Gomes Carvalho (1820) 

(Figura 31) e de John Rennie (1855) (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Projeto de José Monteiro Salazar de 1779.  

Fonte: (Jesus, 2003) 

Figura 30 - Projeto de Reinaldo Oudinot de 1789.  

Fonte: (Jesus, 2003) 
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6.5. As obras de melhoramento da Barra do séc. XXI 

A Barra do Douro precisou sempre de um contínuo estudo e análise da sua 

evolução, quer do Cabedelo, quer do canal navegável. Prova disso, são o molhe e o 

quebra-mar destacado construídos já no séc. XXI, que começaram a ser idealizados e 

estudados ainda nos anos 90 do século passado. Depois de um projeto apresentado em 

1995 decidiu-se procurar outra solução, lançando um novo concurso que englobasse a 

conceção, o projeto e a construção (Gomes, 2019). O início das obras deu-se em meados 

de 2004 e terminaram em finais de 2008 com mais de ano e meio de atraso, tendo sido 

feita a inauguração em março de 2009 pelo então ministro das obras públicas Mário Lino.  

Figura 31 - Projeto de Luiz Gomes de Carvalho de 1820.  

Fonte:  (Jesus, 2003) 

Figura 32 - Projeto de John Rennie de 1855.  

Fonte: (Jesus, 2003) 
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O molhe construído na margem direita do rio, nomeado de Molhe Norte, foi 

construído “com uma articulação com o molhe de Felgueiras (…) de forma a dar 

continuidade ao atual espaço urbano” possuindo um comprimento de 350 metros no mar 

e de 200 metros em terra, com um total de 7 metros acima do nível do mar. A sul, junto 

do Cabedelo, foi construído um quebra-mar destacado com 450 metros de extensão 

(Santos, Teodoro, & Pinto, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intenção principal era reduzir ao máximo o impacte humano no Cabedelo, 

tentando manter esta área o mais natural possível apesar das mudanças naturais evidentes 

no local, se analisarmos o antes e o após a obra (Figura 34). 

  

Figura 33 - Mapa das infraestruturas de defesa da barra do Douro no séc. XXI.  
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6.5.1. As motivações que levaram à construção destas infraestruturas 

Os projetos realizados na embocadura do rio Douro sempre tiveram como 

justificação na sua génese, as difíceis condições de navegabilidade que o rio apresentava. 

Foi, portanto, por esta causa que se levou a cabo a construção destas duas estruturas físicas 

com os seguintes objetivos: 

• “Estabilização das margens do estuário do rio Douro, nomeadamente do 

Cabedelo e das margens ribeirinhas junto à foz”; 

• “Melhoria das condições de navegabilidade e de segurança, em qualquer 

estado de maré, para embarcações compatíveis com a utilização das eclusas 

do Douro”; 

• “Preservação dos valores ambientais, com especial ênfase na salvaguarda 

dos valores paisagísticos e estéticos.” (IPTM, 2003). 

Esta obra teve em conta duas premissas chaves, sendo elas: 

• Permitir “o escoamento dos caudais de cheia sem agravamento dos níveis de 

águas atingidos anteriormente e mantendo o mecanismo natural do seu 

galgamento e rompimento”. 

A B 

C D 

Figura 34 - Alterações morfológicas do Cabedelo antes (A, B e C) e após (D) as construções do molhe e 

do quebra-mar.  

Fonte: Google Earth 
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• “Facilitar a transposição para sul das areias depois de saturadas as praias a 

norte, com melhoria da passagem na barra e da automanutenção do canal de 

acesso”. (IPTM, 2003). 

A construção destas estruturas esteve longe de ser consensual devido à oposição 

ao projeto por “questões paisagísticas e ambientais” (Gomes, 2019) (Tribunal de Contas 

de Lisboa, 2008) questão essa que foi melhorada do projeto de 1996/98, reduzindo o 

comprimento dos molhes, a altura e a sua volumetria. 

As alternativas consideradas pelo EIA do projeto seria a considerada “alternativa 

zero” que passaria por não se construir estrutura nenhuma, mantendo-se tudo como estava 

anteriormente, sendo necessárias proceder-se a dragagens de manutenção do rio. 

6.5.2. Os impactes ambientais do molhe norte e do quebra-mar destacado 

Segundo o Estudo de Impacte Ambiental (IPTM, 2003) o projeto apresentava “um 

quadro francamente positivo” e “(…) que grande parte dos impactes negativos 

associados a este projeto são expectáveis, sobretudo, na fase de construção.”. 

Ao nível da Geologia e Geomorfologia, os principais impactes deram-se 

sobretudo devido às dragagens feitas e ao quebramento de rocha com o objetivo de 

aumentar a profundidade do canal navegável. Estas operações resultaram num reduzido 

impacte, já que, as dragagens já eram realizadas, e as vibrações resultantes das explosões 

seriam minimizadas desde que tidas em conta as questões necessárias de segurança. 

Pensando na vertente ecológica, o principal problema prendeu-se com a 

acomodação dos estaleiros na margem Sul, o que obrigou à destruição de vegetação. 

Ainda assim, foi de pouca importância pelo facto de essa vegetação já estar bastante 

degradada. 

Os principais impactes na qualidade da água e sedimentos deveram-se à colocação 

de enrocamento e à quebra de rochas, que levou à alteração da cor da água e ao aumento 

da sua turbidez, tudo impactes minimizáveis. 

Na qualidade do ar, os impactes “estão associados às emissões de partículas 

resultantes das movimentações e à libertação de gases de escape, resultantes da 

circulação de veículos pesados e maquinaria.” Seria uma questão temporária e localizada 
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na zona de obra, estaleiros e nos acessos, afetando sobretudo as populações mais próximas 

dos locais da obra, Foz do Douro e Canidelo. 

Posto isto, os únicos impactes negativos referidos no EIA, devem-se única e 

exclusivamente com tarefas ligadas à construção das referidas estruturas. É de salientar 

que o Estudo de Impacte Ambiental não faz referência a nenhum impacte negativo para 

o futuro. Até pelo contrário, salienta até apenas impactes positivos, sendo eles: 

• A melhoria das condições para o tráfego flúvio-marítimo contrapondo ao 

rodoviário com benefícios para o desenvolvimento regional; 

• Promoverá indiretamente o emprego, sobretudo ligado ao turismo, sendo um 

benefício inegável para a população; 

• A estrutura localizada na margem norte é marcadamente um local bastante 

apetecível ao nível de atividades recreativas e de lazer, e, como tal, bastante 

atrativa para as diversas faixas etárias, permitindo uma grande proximidade ao 

espaço flúvio-marítimo como observado no trabalho de campo, mas referido 

também por (Gomes, 2019) e pelo (IPTM, 2003). Ainda também segundo 

(Gomes, 2019) estiveram pensadas outras estruturas (um restaurante e 

esplanada, uma piscina e um solário) a colocar junto do molhe norte, mas 

devido a ação do mar não foi possível avançar com estas propostas. 

• Com as areias dragadas durante o processo foi possível efetuar-se um 

reabastecimento de sedimentos do Cabedelo, minimizando a erosão que afeta 

a área, mas também, desde a Foz do Douro até Espinho, denotando “impactes 

positivos para as comunidades biológicas do Cabedelo e da Baía de S. Paio.” 

• Por último, veio permitir “reduzir o risco de inundação das zonas ribeirinhas 

do Porto e de Vila Nova de Gaia”. As obras no Cabedelo vieram permitir “o 

escoamento melhorado das cheias que frequentemente ocorrem no rio Douro 

pelo aumento da capacidade de vazão”, já o molhe Norte “proporcionará as 

condições de abrigo ao estuário necessárias para evitar que os temporais se 

propaguem pelo estuário e atinjam as áreas ribeirinhas da Foz”. Desta forma 

vêem-se reduzidos os prejuízos causados por estes fenómenos meteorológicos. 
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No inverno, ou em épocas de forte agitação marítima, existe uma forte dificuldade 

em utilizar estes espaços ou até as áreas envolventes. O verdadeiro teste às estruturas deu-

se entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, com as diversas tempestades que afetaram 

o local. No entanto, as áreas do Passeio Alegre, da Cantareira, Sobreiras ou da Afurada 

não sofreram qualquer galgamento. Já não se pode dizer o mesmo da área junto da Praia 

das Pastoras que é uma área bastante suscetível de sofrer com os galgamentos oceânicos. 
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Capítulo 7 – Resultados 

Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: (1) recenseamento de 

ocupação e visitantes do local resultado do trabalho de campo; (2) a base de dados, onde 

se apresenta os registos selecionados dos relatos noticiosos com maior gravidade para a 

área de estudo; (3) o levantamento fotográfico na plataforma Flickr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Recenseamento de ocupação da área de estudo 

A área de estudo reporta-se à área da Foz do Douro, uma enorme importância 

devido ao elevado número de pessoas que ali passa e se desloca para os mais variados 

usos. Como é referido pelo EIA (IPTM, 2003), a área em questão tornar-se-ia, após a 

construção, um ponto de atração para a população, capitalizando o local “do ponto de 

vista da oferta de uma nova área de fruição da população”. De facto, isso é facilmente 

observável numa qualquer passagem pela área de estudo. A título pessoal, e ainda antes 

da necessidade de deslocação ao local no âmbito desta investigação, era frequentador do 

espaço para as mais variadas atividades recreativas. 

Com as visitas ao local, ficou percetível a multiplicidade de usos que o espaço 

tem, desde logo, ligadas ao rio e ao mar com a realização de pesca amadora e recreativa, 

Figura 35 - Área de estudo e as obras de defesa.  
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à apreciação da paisagem nessa simbiose entre rio e mar, os passeios de lazer ou 

desportivos, a pé ou de bicicleta ou os convívios entre idosos e os seus jogos de 

cartas.  

Desde logo, é bastante procurada pelos locais, portuenses ou não, com uma 

enorme variedade de faixas etárias, mas também pelos turistas e em número bastante 

grande. 

 No total, foram realizadas sete visitas ao local em diferentes momentos do dia para 

obtenção dos dados necessários ao trabalho.  

 1ª visita de campo: 

 

 

 

A primeira visita foi realizada no dia 14/11/2019 entre as 14h e as 16h. Neste dia 

e nos subsequentes, o litoral português estava em 

alerta face ao perigo iminente da agitação marítima. 

Talvez por isso, este foi o registo onde se verificou o 

menor número de transeuntes na envolvência da área 

de estudo, já que o acesso à Avenida Dom Carlos I, 

à Esplanada do Castelo e aos molhes estavam, 

naturalmente encerrados. Para a contagem de pessoas 

no local em cada um dos dias foi utilizada a aplicação 

Thing Counter (Figura 36) onde foram criadas as 

diversas categorias necessárias ao processo. Neste 1º 

dia o total registado de pessoas foi de 56, mais 6 

polícias municipais e/ou da Proteção Civil.  

É de referir que neste dia o principal motivo para 

essas pessoas estarem no local foi a admiração da força do mar, sobretudo, quando 

embatia nas estruturas físicas existentes, muitos dos quais fazendo registo fotográfico do 

momento. A altura significativa das ondas nas horas em que estive no local, através do 

Tabela 2 - Total de pessoas na área de estudo no dia 14/11/2019.  

Figura 36 - Aplicação utilizada na 

contagem.  

Fonte: Thing Counter 
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website Puertos del Estado (http://www.puertos.es/), foi entre as 14h, 15h e 16h de 6.79m, 

7.16m e 7.05m respetivamente. 

 

Figura 37 - Fotografias demonstrativas da agitação marítima no dia 14/11/2019. 

Figura 38 - Exemplos do corte da Av. Dom Carlos I à esquerda e do molhe à direita no dia 

14/11/2019. 
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 2ª visita de campo: 

 

 

 

A 2ª visita foi realizada num molde bidiário no dia 10/12/2019, na parte da manhã 

entre as 10h e as 11h, e na parte da tarde entre as 15h e as 16h. Ao contrário da primeira 

visita, esta já foi num contexto bastante menos agressivo em termos de agitação marítima, 

até pelo contrário, visto que, os dados da Hs das ondas no período da manhã variou entre 

2.65m às 10h e de 2.57m às 11h. No período da tarde às 15h era de 2.26m e às 16h de 

2.17m. Mais uma vez o acesso ao molhe de Felgueiras e ao molhe Norte estavam 

interditos recorrendo-se ao uso de gradeamento e de fitas sinaléticas colocadas, ao que 

tudo indica, pela Proteção Civil. 

Neste registo já foi possível observar a diferença dos usos do espaço e a 

espacialização dos mesmos. No período da manhã, apesar de se ter registado a presença 

de alguns turistas, as atividades mais realizadas estão ligadas à prática desportiva, onde a 

utilização do espaço é mais passageira. Do período da tarde o uso do espaço foi alargado 

a alguns pescadores lúdicos e a grupos de idosos e os jogos de cartas. No total de 

utilizadores, a parte da tarde foi marcada por atrair um maior número de pessoas ao local, 

com mais variedade de usos.  

  

Tabela 3 - Total de pessoas na área de estudo no dia 10/12/2019.  
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B) A) 

Figura 39 - A) A agitação marítima na parte da manhã no dia 10/12/2019; B) Proteções de betão. 

A) B) 

Figura 40 - A) Utilizadores que infringiram as barreiras de proteção; B) Pescadores lúdicos.  
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 3ª visita de campo: 

 

 

 

A 3ª visita foi realizada no dia 

23/01/2020, entre as 15h e as 16h. A 

ondulação nesta hora situou-se nos 0.81m, 

estando, portanto, muito calmo. Mais uma 

vez, os usos dos molhes foram praticamente 

os mesmos (os convívios de idosos, os 

pescadores lúdicos e os turistas), 

acrescentando apenas a presença de um 

vendedor ambulante no local.  

Novamente, o acesso aos molhes 

estava interdito pelas mesmas barreiras 

metálicas e a fita da PROCIV, tal como no 

dia 10/12/2019. Apesar disso, não parece ser 

o suficiente para impedir a utilização dos 

molhes, dado que a população despreza essa sinalética tendo sido possível fotografar a 

transposição das barreiras por inúmeros transeuntes (Figura 41). 

Posto isto, o mais importante a registar deste dia foram as alterações no local 

devido a ação do mar durante o mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 

 

 

  

Tabela 4 - Total de pessoas na área de estudo no dia 23/01/2020.  

Figura 41 - Transposição das barreiras de 

acesso ao Molhe Norte.  
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Com a ajuda do registo das notícias presente na base de dados (Tabela 5), 

verificamos que nestes meses sucederam-se os dias em que a agitação marítima tornou 

perigosa a área dos molhes e a sua envolvente, dado que, obrigou ao corte da Avenida 

Dom Carlos I em alguns dos dias. Para além disso, no dia 22/12/2019, foram registados 

galgamentos da marginal que motivaram os trabalhos por parte da Proteção Civil 

Municipal e equipas do ambiente, do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e Polícia 

Municipal. Estes trabalhos tiveram como objetivo a remoção de detritos, troncos e lama, 

bem como, da reposição das proteções de betão, arrastadas pela força do mar (Figura 42). 

Tabela 5 - Total de notícias relacionadas com o perigo da agitação marítima em 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020.  

Figura 42 - Trabalhos de limpeza da marginal da Foz do Douro no dia 22/12/2019. 

Fonte: http://www.porto.pt/noticias/mar-galgou-a-marginal-mas-situacao-esta-controlada--equipas-

municipais-permanecem-no-terreno?fbclid=IwAR3mqh-OpIKd1W5feuDit_zU-Tyd6LA3-

tDzI4e0picU7G1VTwzGXRyNt9w  

http://www.porto.pt/noticias/mar-galgou-a-marginal-mas-situacao-esta-controlada--equipas-municipais-permanecem-no-terreno?fbclid=IwAR3mqh-OpIKd1W5feuDit_zU-Tyd6LA3-tDzI4e0picU7G1VTwzGXRyNt9w
http://www.porto.pt/noticias/mar-galgou-a-marginal-mas-situacao-esta-controlada--equipas-municipais-permanecem-no-terreno?fbclid=IwAR3mqh-OpIKd1W5feuDit_zU-Tyd6LA3-tDzI4e0picU7G1VTwzGXRyNt9w
http://www.porto.pt/noticias/mar-galgou-a-marginal-mas-situacao-esta-controlada--equipas-municipais-permanecem-no-terreno?fbclid=IwAR3mqh-OpIKd1W5feuDit_zU-Tyd6LA3-tDzI4e0picU7G1VTwzGXRyNt9w
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Apesar deste trabalho de limpeza do local, aquando da visita, foi ainda possível 

fotografar alguns detritos como troncos de tamanho pequeno e médio, lixo marinho e a 

quantidades razoáveis de sedimentos nos caminhos pedonais de acesso aos molhes 

(Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 43, mais precisamente a B) e C) são de enorme importância para a 

questão dos prejuízos face ao perigo dos galgamentos oceânicos. Conforme referido no 

EIA do projeto, estava pensada a construção de um restaurante no Molhe Norte. Contudo, 

e se visualizarmos a imagem acima referida, percebemos a amplitude de alcance do nível 

das ondas em dias de forte agitação marítima e os prejuízos que seriam alcançados se essa 

ideia não tivesse sido revogada. Além disso, a ocorrência de galgamentos oceânicos altera 

e alterou a morfologia da Praia das Pastoras, mas também, da zona envolvente, através 

A) B) 

D) C) 

Figura 43 - Exemplos dos detritos arrastados pelo mar presentes na área no dia 23/01/2020. 
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do arraste dos detritos supracitados. Isto faz com que seja que esta área seja a mais afetada 

pela ação do mar. 

4ª visita de campo: 

 

 

 

A 4ª visita foi realizada no dia 06/02/2020, entre as 15h e as 16h. A ondulação 

nesta hora situou-se pela altura significativa de 1.44m, resultando numa situação 

tranquila. As conclusões desta visita são praticamente as mesmas que as anteriores, 

quanto aos utilizadores e aos usos do espaço. Novamente, verificou-se a banalização das 

barreiras metálicas, registando-se a transposição das mesmas por parte dos diversos 

utilizadores, passeando-se calmamente pelos dois molhes. 

 

 

Figura 44 - O antes (10/12/2019) e depois (23/01/2020) da marginal da Foz do Douro após eventos de 

galgamentos oceânicos.  

Tabela 6 - Total de pessoas na área de estudo no dia 06/02/2020.  
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 5ª visita de campo: 

 

 

 

A 5ª visita foi realizada no dia 20/02/2020, em duas partes. Na parte da manhã 

entre as 9:30h e as 10:30h, e durante a tarde entre as 14:30h e as 15:30h. O pico mais alto 

em termos da ondulação foi de 1.97m.  

O mais pertinente deste dia, deu-se no período da manhã, com a visita de dois senhores, 

facilmente identificáveis pelo veículo de transportes e pela indumentária como 

trabalhadores da APDL. A justificação para a presença deles ali no Molhe Norte, por 

declarações dos próprios, deveu-se a relevantes e significativos danos na estrutura nos 

dias antecedentes a esta visita. 

Figura 45 - A banalização das barreiras metálicas de proteção no dia 06/02/2020. 

Tabela 7 - Total de pessoas na área de estudo no dia 20/02/2020.  
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Complementarmente, no passado dia 14/09/2020, o Jornal de Notícias, pela mão 

da jornalista Ana Sofia Rocha, escreveu uma notícia intitulada “Molhe da Foz esventrado 

e à espera de obras”. Com esta notícia é possível fazer uma relação com a última visita 

ao molhe. Nela, a jornalista faz referência a danos na estrutura desde os meses do inverno 

passado. “No passado inverno, as ondas arrancaram enormes blocos de cimento do 

paredão, pondo em causa a segurança e a robustez da estrutura, o que forçou o 

encerramento do acesso.”  

A) B) 

C) D) 

Figura 46 - Avaliação dos danos na estrutura Norte da Barra do Douro por parte 

da APDL - A) e B); Registo do que poderiam ser alguns dos destroços dos danos - 

C) e D).  
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O ponto de vista da APDL, é que os danos foram devidos à “agitação marítima 

severa” e que, “já estão previstas obras de reabilitação na estrutura”, não existindo 

ainda uma data estipulada para a realização das obras de manutenção necessárias “com o 

objetivo de repor as condições de robustez da estrutura e de segurança para a circulação 

pedonal.” Opondo-se à demora, está a população mais interessada na rapidez do processo. 

Entre eles estão os pescadores entrevistados para a elaboração da notícia que reivindicam 

maior celeridade nas obras já que a demora prejudica a prática da pesca lúdica e 

consideram inadmissível que um projeto com cerca de 10 anos esteja neste ponto de 

destruição. 

Esta foi a última saída de campo e consequente deslocação à área de estudo. Após 

o escalar da situação pandémica em 2020 em Portugal, tornou-se inviável este trabalho 

de campo, tendo posto fim a estes registos. No entanto, esta metodologia foi de extrema 

importância para o conhecimento dos diversos usos do espaço, da variedade de 

utilizadores que frequentam a área de estudo e da variedade do pouco comércio/serviços 

que aí existe. Assim, apresenta-se o mapeamento do levantamento realizado nas figuras 

seguintes. 

 

  

Figura 47 - Danos relatados pelo JN no Molhe Norte.  

Fonte: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/molhe-da-foz-esventrado-e-a-espera-de-obras-

12719932.html?target=conteudo_fechado  

https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/molhe-da-foz-esventrado-e-a-espera-de-obras-12719932.html?target=conteudo_fechado
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/molhe-da-foz-esventrado-e-a-espera-de-obras-12719932.html?target=conteudo_fechado
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Figura 48 - Localização das áreas de pesca lúdica.  

Figura 49 - Localização dos ajuntamentos de idosos.  
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Figura 50 - Localização dos trajetos dos turistas.  

Figura 51 - Localização do comércio/serviços na área de estudo.  



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, estas visitas de campo foram tão importantes que permitiram conhecer 

o espaço e possibilitaram transformar uma série de informações em formato de mapas 

através do uso da ferramenta Google Earth. Desta forma, é possível afirmar que os 

utilizadores mais frequentes e com utilizações mais duradouras da área de estudo são os 

idosos e os pescadores lúdicos. Existe uma relação entre ambos, na medida em que, 

utilizam praticamente os mesmos espaços (Figuras 48 e 49). Ademais, e para além dos 

habituais jogos de cartas dos idosos, existem os convívios entre eles e os pescadores, que 

justifica a escolha pelos mesmos locais nos molhes. Sendo pessoas tão habituais no local, 

conhecem-no como ninguém. Percebeu-se isso em todas as vezes que o local foi visitado, 

já que a opção de local onde se juntavam era variável face às condições meteorológicas, 

nomeadamente, do vento e do mar/rio. 

Na figura 50 é possível observar os trajetos mais realizados pelos turistas que 

visitaram o espaço nos dias em estudo. É importante referir que o resultado deste mapa 

adveio numa análise visual dos trajetos dos turistas enquanto se realizava a contagem dos 

utilizadores. Desta forma, é impossível afirmar que um determinado troço a vermelho no 

mapa foi mais ou menos usado pelos turistas, muito menos que eles efetuaram o percurso 

Figura 52 - Rede viária existente na área de estudo.  
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até ao fim, tendo em vista que poderão, por exemplo, ter optado por caminhar só até meio 

do molhe de Felgueiras e voltado para trás. 

Em contrapartida é possível afirmar que os usos mais frequentes do espaço por 

parte dos turistas estão relacionados com a admiração da paisagem através de caminhadas 

por ambos os molhes em questão. Ao contrário dos idosos e dos pescadores, o tempo de 

uso do espaço por parte dos turistas é consideravelmente menor. Outra consideração 

importante, é o ponto já referido na análise individual das visitas de campo, relacionado 

com a banalização da sinalética de interdição de passagem e utilização dos molhes. Neste 

caso, não se pode apontar o dedo apenas aos turistas porque todos os visitantes da área de 

estudo mostraram uma indiferença à presença da diversa sinalética de perigo. Sendo o 

mar um sistema tão dinâmico e imprevisível, esse mesmo perigo está presente 

praticamente a qualquer altura. São oito os registos noticiosos levantados que relatam 

pessoas caídas ao rio e ao mar pela ação da agitação marítima, uma vez que são, muitas 

vezes, surpreendidas pela mesma. 

 A área em estudo é, de facto, muito frequentada, embora não o seja pela presença 

de comércio ou serviços. Na figura 51 estão identificados os espaços existentes no local, 

sendo eles: o Centro Social da Foz do Douro; o Lawn Tennis Clube da Foz; o Oporto 

Café e um sazonal vendedor ambulante de castanhas.  

Por fim, na figura 52 está assinalada a rede viária. São três o número de estradas dentro 

da área de estudo. O conhecimento da rede viária é de extrema importância devido ao 

relevante número total de dias em que, por precaução, as estradas, nomeadamente a Av. 

Dom Carlos I, são encerradas à passagem. 

 

7.2. Base de dados – o agregado dos registos noticiosos 

A área de estudo, por ser um local bastante atrativo, por aportar uma cota parte 

substancial de perigo face aos galgamentos oceânicos e de forma a contabilizar com o 

maior rigor possível os prejuízos, achou-se pertinente elaborar a pesquisa por registos 

noticiosos relacionados com a foz do Douro e os respetivos molhes. As estratégias para 

esta pesquisa estão explanadas ao pormenor no capítulo das metodologias. 



 

86 

Este levantamento mostrou-se extremamente útil na perceção dos tipos de danos 

que já se verificaram no local, compreendendo o perigo do mar e de que forma é que ele 

interfere com as dinâmicas locais.  

A partir de 2009, o ano da inauguração do Molhe Norte, foi possível recolher um 

total de 44 registos nos diversos jornais. Com o relato dado pelos trabalhadores da APDL 

no dia 20/02/2020 de prejuízos recentes e com a pesquisa realizada no Flickr foram 

adicionados mais dois registos, perfazendo 46 atos noticiosos. Este número total pode ser 

dividido tendo em conta o teor da notícia, categorizando-se em A) pessoas arrastadas pelo 

mar; B) prejuízos humanos e físicos e C) cortes na rede viária. 

A) Já foi referido, mais que uma vez, que os utilizadores do espaço demonstram uma 

total indiferença perante o perigo com a desvalorização da sinalização de perigo. A 

pesquisa proporcionou oito notícias relacionadas com arrastamentos de pessoas pela 

força do mar. Desde janeiro de 2011 até fevereiro de 2016, oito pessoas foram 

surpreendidas e levadas pelo mar (Tabela 8). Entre essas pessoas atingidas estavam 

todos os tipos de utilizadores da área. É de salientar, quem conhecer muito bem as 

dinâmicas e interações entre o mar e a terra no local, não significa estar-se a salvo do 

perigo, já que, quatro dos afetados eram pescadores lúdicos. 

De facto, cinco casos dos oito totais conseguiram, por sorte, ver as suas situações 

resolvidas e trazidos de volta a terra “apenas” com escoriações no corpo, sendo 

levados para o Hospital Santo António. Menos sorte tiveram os restantes três casos, 

de onde resultou num morto e dois desaparecidos à data da notícia. 
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B) Ambos os prejuízos são de extremo interesse, e, neste ponto, foram aliados os danos 

humanos, acima descritos, e os físicos. Assim sendo, o total de registos levantados 

sobe para 13. É um acrescento de cinco notícias sobre este tipo de danos. 

Curiosamente, este não é, de todo, um problema recente. O primeiro registo ocorreu 

no dia 19/03/2010, apenas um ano após a sua inauguração. Os danos consistiram na 

total destruição das áreas comerciais dos molhes, onde estavam incluídos um 

restaurante e a galeria. Esta não terá sido a primeira vez, mas aparamente foi a mais 

gravosa de uma série de ocasiões em que a ação do mar se fez sentir, tendo sido 

arrastados troncos, partido vidros e portas e naturalmente causado inundação no 

espaço. Atente-se na figura 43, mais precisamente as fotografias B) e C) em que, 

apesar de ser de um dia recente, é possível ter uma noção do alcance dos estragos. 

Tabela 8 - Registo das notícias sobre arrastamentos humanos devido a 

galgamentos oceânicos.  
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Ainda no mesmo ano a situação voltou-se a repetir. No dia 9/10/2010, o mar voltou a 

galgar a costa, mas desta vez, os danos recaíram sobre algumas viaturas estacionadas 

na Av. Dom Carlos I. Como este relato resulta da pesquisa no Flickr e não foi 

encontrada referência em nenhum meio de comunicação deste incidente não é 

possível saber se houve algum dano humano, mas pela figura 53 vê-se situações de 

possíveis apuros e o alcance da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 54, é possível ver os estragos nas viaturas e a forte agitação marítima 

desse dia. 

 

 

Tabela 9 - Registo das notícias sobre prejuízos humanos e materiais devido a galgamentos oceânicos.  

Figura 53 - Situações de galgamento oceânico possível dificuldade devido à ação do mar.  

Fonte: https://www.flickr.com/photos/lua_51/5155143598/in/photostream/  

https://www.flickr.com/photos/lua_51/5155143598/in/photostream/


 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação de galgamento voltou-se a repetir em janeiro e março de 2014 e em 

dezembro de 2019. Apesar dos danos apurados as duas últimas datas referidas, apenas 

levaram a danos residuais resultado do arrastamento de variadíssimos detritos. Por outro 

lado, o dia 6 de janeiro de 2014 acabou por ser marcante face ao perigo dos galgamentos 

oceânicos. Foi neste dia em que os prejuízos ocorridos foram mais avultados face a todo 

e qualquer dia em que se verificou algum tipo de dano. Contabilizou-se um total de três 

pessoas feridas devido ao seu arrastamento e uma por hipotermia. Os danos materiais 

foram enormes. A destacar, os diversos carros e o autocarro turístico que foram também 

eles arrastados pela força do mar, causando um sentimento de pânico no local. Fazendo 

uma avaliação profundamente fria e realista do ocorrido, esta situação só aconteceu 

porque, para além da falta de prevenção por parte das entidades competentes, a população 

é que se colocou numa situação de perigo face ao estado muito agitado do mar neste dia. 

Como tal, era uma situação em que se podia perfeitamente ter evitado todo o transtorno 

ocorrido se tivesse existido um corte do acesso ao local. O corte da Av. Dom Carlos I e o 

Figura 54 - Estragos nas viaturas presentes no local e a forte agitação marítima registada 

no dia 09/10/2010. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/lua_51/5155143598/in/photostream/  

https://www.flickr.com/photos/lua_51/5155143598/in/photostream/
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acesso aos molhes não foi tido em conta nesse dia, mas, de facto, serviu como um exemplo 

a não repetir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Estragos causados pelo galgamento do dia 06/01/2014.  

Fonte: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/onda-varre-20-carros-e-causa-

panico-na-foz-do-douro-no-porto-3617698.html  

Tabela 10 - Registo das notícias sobre o corte da rede viária devido 

a galgamentos oceânicos. 

https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/onda-varre-20-carros-e-causa-panico-na-foz-do-douro-no-porto-3617698.html
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/onda-varre-20-carros-e-causa-panico-na-foz-do-douro-no-porto-3617698.html
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C) Na tabela 10 está o registo de notícias sobre esse corte da rede viária no local e o total 

de dias que o local esteve interditado. 

Desde esse dia, que as autoridades competentes procedem ao corte nos acessos em 

dias de forte agitação marítima e em que haja a possibilidade de o mar galgar a costa, 

evitando, desta forma, qualquer prejuízo humano e material desnecessário. Esta 

consciencialização das autoridades demonstra a preocupação que o problema tem para 

o território e que, porventura, estarão atentos ao desenrolar do problema no futuro, 

uma vez que, as adversidades e as dificuldades que o mar vai causar é um tema com 

forte discussão, desde logo, a expectável subida do nível médio do mar, o aumento da 

frequência dos galgamentos oceânicos e a erosão costeira. 

 

7.3. Levantamento fotográfico através da plataforma Flickr 

A ideia desta pesquisa surgiu numa das conversas com o professor responsável 

pela orientação deste trabalho, de forma a perceber o comportamento e as dinâmicas do 

mar naquele local. Consistiu na pesquisa de registos fotográficos que retratassem a força 

do mar, galgando ou não a marginal. Em dias em que existe a previsão de forte agitação 

marítima, são muitos os curiosos que se deslocam à zona da Foz do Douro pela 

espetacularidade do mar, devido ao tamanho e a força das ondas ao embater nos dois 

molhes ali existentes.  

Esta metodologia provou ser bastante importante para o trabalho dada a 

quantidade de fotografias que foi possível encontrar, usando as palavras-chaves presentes 

na metodologia, e na qualidade da informação que foi possível retirar. Muita dessa 

informação permitiu corroborar ou completar diversas ideias já explanadas. Desde logo: 

• Que a agitação marítima é um perigo constante e está presente desde a 

inauguração dos molhes com maior ou menor frequência. Desde 2009 até 2020 

em todos os anos foi encontrado, no mínimo, uma fotografia que retratasse a 

ação do mar (Tabela 11); 
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• Permitiu justificar o que já seria normal em termos dos meses mais fustigados, 

reforçando a frequência nos meses de outono e inverno; 

• A imprudência dos transeuntes em dias de forte agitação marítima tendo 

comportamentos questionáveis. Agrupando as fotografias e a notícias 

encontradas, é notório este tipo de práticas perigosas (Figura 56 a 62);  

• Permitiu complementar a contabilização dos prejuízos no local devido a 

fotografias de dias de galgamentos costeiros, de dias em que não foi 

encontrado nenhuma notícia referente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Total de dias em que foram encontradas fotografias relacionadas com a agitação 

marítima.  

Figura 56 - Imprudência dos fotógrafos no dia 14/11/2009. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/cmpm/4107012913/  

https://www.flickr.com/photos/cmpm/4107012913/
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Figura 57 - Imprudência dos transeuntes no dia 01/10/2013. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/jose_abc/12165286503/  

Figura 58 - Imprudência dos transeuntes e pescadores lúdicos no dia 25/10/2013.  

Fonte: https://www.flickr.com/photos/9152730@N08/13977772582/  

Figura 59 - Imprudência dos transeuntes no dia 29/12/2013. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/nunorocha/12107164855/  

https://www.flickr.com/photos/jose_abc/12165286503/
https://www.flickr.com/photos/9152730@N08/13977772582/
https://www.flickr.com/photos/nunorocha/12107164855/
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Figura 60 - Imprudência dos transeuntes no dia 06/04/2016. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/134305289@N03/26347207321/  

Figura 61 - Imprudência dos transeuntes no dia 17/02/2018. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/rickymulan/40984871621/  

Figura 62 - Imprudência dos transeuntes no dia 01/01/2019. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/jrobertoblancorojo/46597927522/  

https://www.flickr.com/photos/134305289@N03/26347207321/
https://www.flickr.com/photos/rickymulan/40984871621/
https://www.flickr.com/photos/jrobertoblancorojo/46597927522/
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7.4. Os setores mais vulneráveis na área em estudo 

A área em estudo não é afetada da mesma forma e com a mesma frequência pela 

agitação marítima. Pela metodologia acima descrita, foi possível perceber quais são os 

setores mais suscetíveis de se considerarem perigosos face à ação do mar. Assim, em dia 

de forte agitação marítima, o mais seguro é estar-se o mais afastado possível da costa 

devido à menor possibilidade de ser atingido por um galgamento. É em ambos os molhes 

que se verificou o maior número de danos humanos, e é na envolvência dos molhes onde 

os danos materiais são mais elevados. Com a prevenção levada a cabo pela Proteção Civil, 

a Polícia Municipal e o Pelouro do Ambiente da CMP esta vulnerabilidade é reduzida 

abruptamente, uma vez que, procedem frequentemente ao corte da Av. Dom Carlos I, 

impossibilitando a passagem às pessoas e aos veículos, tornando os prejuízos 

marcadamente diminutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 63 - Vulnerabilidade da área de estudo face aos galgamentos oceânicos.  
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Capítulo 8 – Considerações Finais 

A área em estudo localizada na freguesia da Foz do Douro, é um local que 

anualmente é copiosamente fustigado pela forte agitação marítima e bastante vulnerável 

aos galgamentos oceânicos, sobretudo nos meses de outono e inverno. Na realidade é um 

problema persistente em toda a costa portuguesa, em específico nos segmentos de costa 

caracterizados por serem baixos e arenosos, pela maior facilidade de o mar penetrar maior 

extensão de território. A tendência é que este problema se continue a agudizar pela mão 

das alterações climáticas que provocam o aumento do aparecimento de fortes e intensas 

tempestades que afetam o nosso território. Este fenómeno atmosférico caracteriza-se pela 

forte instabilidade meteorológica, com chuvas abundantes e/ou granizo, o vento forte e a 

possibilidade de trovoada. Tais acontecimentos favorecem a sobrelevação do oceano, 

acentuando a probabilidade de existirem galgamentos oceânicos se as condições forem 

favoráveis a isso. 

A erosão costeira é outro dos problemas alarmantes que afetam a costa portuguesa 

e causa o sucessivo recuo da linha da costa. Devido à ação natural e antrópica, o número 

de sedimentos que chega ao litoral é cada vez menor. As construções das inúmeras 

barragens limitam a passagem dos sedimentos e ao formarem grandes bacias de águas 

calmas reduzem a velocidade da água e consequentemente, a capacidade de arraste dos 

sedimentos. A edificação das diversas obras de proteção costeira ao longo da costa 

alteram a normal deriva litoral e como tal, limitam a passagem dos sedimentos. 

Em relação aos diferentes usos da área em estudo, foi possível inferir que existe 

uma divisão entres os usos mais prolongados no tempo e os mais passageiros. Os 

pescadores lúdicos e amadores, os idosos e o vendedor ambulante presente no local são 

os que utilizam o espaço durante maior extensão de tempo. Em contraponto, os 

desportistas utilizam o espaço apenas como ponto de passagem na sua prática desportiva 

e muito raramente demonstram qualquer importância pelo local. Por último, os turistas 

dividem-se entre os que apenas passam pelo local e os que procuram o aproveitamento 

dos molhes e da paisagem. 
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 A partir de janeiro de 2014 verifica-se uma maior preocupação por parte das 

autoridades responsáveis para o perigo do fenómeno em estudo. Sobretudo nos dias 4, 5 

e 6 de janeiro do mesmo ano, fez-se sentir uma forte agitação marítima e com uma 

ondulação bastante preocupante, ao ponto de se verificar a ocorrência de galgamentos 

oceânicos com diversos prejuízos. Essa preocupação é notória pelo total de dias 

encontrados em que o acesso aos molhes e à rede viária estão cortados à passagem 

pedestre e automobilística. Isto acontece quando há o alerta para a forte agitação marítima 

e para a probabilidade de ocorrerem galgamentos. Verifica-se ainda a existência de 

diversa sinalética de proibição de passagem nos dois molhes da margem Norte do Rio 

Douro, mas que os utilizadores teimam em ignorar continuadamente. 

 Posto isto, a tendência é para que a área continue a sofrer com a incidência de 

forte agitação marítima e que se registem mais galgamentos ao longo do tempo. Cabe às 

autoridades atenuar os estragos porque não há muito a fazer para impedir estes fenómenos 

a não ser, prevendo-se a sua ocorrência e atuando com antecedência ao evento. É, 

portanto, aconselhável que, nos mais diferentes locais do território, se proceda a uma 

mitigação do problema reduzindo a exposição ao perigo dos galgamentos oceânicos por 

parte da população e das estruturas de decisão, de forma a que as normais dinâmicas 

humanas não sofram alterações. 
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