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“A certa altura, o rio, de cansaço, porque correu por 
demasiado tempo e demasiado espaço, porque se aproxima do 
mar, que anula em si todos os rios, já não sabe o que é. Torna-
se no seu próprio delta. Permanece talvez um braço maior, 
mas muitos outros se ramificam, em todas as direções, e 
alguns confluem uns nos outros, e já não sabes o que está na 
origem do que é, e por vezes não sabes o que ainda é rio e o 
que já é mar…” 

Umberto Ecco in 
O Nome da Rosa, Colecção Mil Folhas, volume 1, 

Público, 2002. 
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RESUMO  

 

 

A laguna de Aveiro é o maior sistema lagunar da costa nacional. A formação desta 

laguna teve início na inundação da parte terminal da grande baía, onde os rios Vouga, 

Caster, Antuã e Boco desaguavam durante o máximo da transgressão holocénica. Desde 

então, uma complexa interação de fenómenos, de onde sobressai o papel da deriva 

litoral transportando areias de N-S, contribuiu para o fecho da baía e a sua 

transformação numa ampla laguna. Simultaneamente, e à medida que a restinga 

avançava para sul dificultando a comunicação das águas lagunares com o oceano, o 

acarreio de sedimentos fluviais conduziu a um processo de colmatação natural da 

laguna. Este processo pôs em risco as populações (inundações, estagnação das águas, 

propagação de doenças…) e as atividades económicas que se desenvolveram durante a 

idade média e início da idade moderna na laguna (pesca, produção de sal, agricultura, 

comércio...). 

Para contrariar a tendência natural para o assoreamento e colmatação, tornou-se 

indispensável atuar através de construções que garantissem a permanência da 

comunicação com o oceano e manutenção de uma barra navegável. Neste contexto, a 

abertura artificial da laguna através de uma barra artificial acontece em 1808, por Luís 

Gomes de Carvalho. Porém os problemas não ficaram resolvidos. Em 1858, tomou as 

rédeas dos trabalhos para a “salvação” da laguna o engenheiro Silvério Augusto Pereira 

da Silva instaurando a mais longa direção de obras da barra de sempre. Durante a sua 

administração, as várias obras que efetuou permitiram contrariar o assoreamento natural 

e garantir a navegabilidade da barra e da laguna. 

O objeto da nossa investigação é a análise da relação entre as construções antrópicas 

e a dinâmica litoral da laguna de Aveiro durante o século XIX - período de 1823 a 1886. 

Para tal, foram consultados e inventariados exaustivamente vários fundos documentais, 

nomeadamente no arquivo Histórico-Documental do Porto de Aveiro, no arquivo do 

Instituto Geográfico Português, no arquivo Histórico da Marinha e no arquivo Histórico 

Militar. A partir da análise efetuada às fontes cartográficas e monográficas, 
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principalmente aos relatórios de obras e aos levantamentos cartográficos selecionados 

como mais significativos, muitos dos quais publicados pela primeira vez neste trabalho, 

ficou comprovada a importância das intervenções antrópicas durante o século XIX para 

a fixação e manutenção da embocadura da laguna, fundamental para a navegabilidade e 

para a economia da região, e a forma como estas alterações antrópicas afetaram a 

dinâmica da lagunar, levando a correções e adaptação dos planos iniciais. Ficou 

demonstrado que a laguna de Aveiro é produto da ação antrópica e natural, tendo a sua 

configuração e dinâmica sido profundamente alterada pela ação do Homem. 

Desta investigação concluímos que, efetivamente, os documentos usados pela 

historiografia na reconstituição e reconhecimento dos lugares, como a cartografia 

antiga, livros de memórias e descrições, podem constituir importantes fontes para a 

análise da evolução geomorfológica de muitos espaços, sobretudo do litoral, onde os 

fenómenos geomorfológicos são relativamente rápidos. Assim, a laguna de Aveiro, 

dadas as suas características, corresponde a um espaço de cruzamento entre 

Geomorfologia e História, permitindo que fontes de caráter histórico forneçam dados 

fundamentais para a compreensão do seu comportamento e evolução 

 

Palavras-Chave: Geomorfologia histórica; Laguna de Aveiro; Século XIX. 
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ABSTRACT  

 

 

The lagoon of Aveiro is the largest lagoon system of the national coast. The 

formation of this lagoon is due initially to the flooding of the terminal part of the great 

bay, where the rivers Vouga, Caster, Antuã and Boco flowed during the maximum 

Holocene transgression. Since then, a complex interaction of phenomena, from which 

emerges the role of the littoral drift transporting sand in N-S direction, contributed to 

the closure of the bay and its transformation into a wide lagoon. Simultaneously, and as 

the sand spit advanced south and the communication between the lagoon and the ocean 

became difficult, the river sediments led to a natural process of clogging the lagoon. 

This process has put populations on risk (flooding, stagnant water, spread of disease ...) 

and economic activities that were developed during the Middle Ages and Early Modern 

Age in the lagoon (fishing, salt production, agriculture, commerce…). 

To fight the natural tendency to siltation and clogging, it had become essential to act 

building constructions that guaranteed the permanence of communication with the 

ocean and the maintenance of a harbor entrance. In this context, the artificial opening of 

the lagoon, through an artificial mouth, happened in 1808, by Luis Gomes de Carvalho. 

But the problems were not solved. In 1858, engineer Silverio Augusto Pereira da Silva 

took the command of the work for the "salvation" of the lagoon introducing the longest 

works direction of the harbor. During his administration, the several constructions he 

projected made possible to counteract the natural silting and ensure the seaworthiness of 

the harbor and the lagoon. 

Thus, the object of our investigation is to examine the relationship between 

anthropogenic structures and the dynamics of the coastal lagoon of Aveiro during the 

nineteenth century - the period from 1823 to 1886. In order to accomplish this objective, 

we consulted and inventoried several documental funds, including the archives 

Histórico-Documental do Porto de Aveiro, Instituto Geográfico Português, Histórico da 

Marinha and the Arquivo Histórico Militar. From the analysis performed to 

cartographic sources and monographs, mainly on construction reports and cartographic 
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surveys selected as the most significant, many of which first published in this work, it 

was proved the importance of anthropic interventions during the nineteenth century to 

the setting and maintaining the mouth of the lagoon, which was essential for navigation 

and for the region's economy, and how these changes affected the natural dynamics of 

the lagoon, leading to corrections and adaptation of the original plans. This showed that 

the lagoon of Aveiro is a product of both human and natural actions, which 

configuration and dynamics were profoundly modified by human action. 

This research concluded that, effectively, the documents used by historiography in 

the restoration and recognition of places, such as old maps, memoirs and descriptions 

may be important sources for the analysis of the geomorphological evolution of many 

spaces, especially the coastline, where the geomorphological phenomena are relatively 

fast. Thus, the lagoon of Aveiro, according to its characteristics, represents an area of 

intersection between Geomorphology and History, allowing sources of historical data to 

provide a key to understand their behavior and evolution. 

 

Key Words: Historical Geomorphology; Aveiro lagoon; 19th Century.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A investigação que conduziu à elaboração deste trabalho pretende compreender os 

impactos da ação antrópica na dinâmica da laguna de Aveiro durante parte do século 

XIX. Ao propormos reconstruir o passado recente deste acidente litoral, encontramo-nos 

numa área de cruzamento entre duas ciências: a Geomorfologia e a História. 

A «(…) Geografia, tal como outras ciências, é uma ciência de «encruzilhada», 

pluridisciplinar, que, como tal, pode ter novos contributos pontuais de outras ciências, 

modificando parcialmente as suas metodologias, compatibilizando-as com as já 

utilizadas.» (Domingues, 1985: 115). Neste contexto, a Geomorfologia, como ramo da 

Geografia, não é exceção. Os seus métodos de trabalho assentam, tradicionalmente, no 

trabalho de campo, estudo de cartografia específica, a distintas escalas, e em diversos 

processos analíticos dos materiais recolhidos, advindos da Geografia, Geologia e das 

restantes ciências exatas. Contudo, as fontes históricas usadas na reconstituição e 

reconhecimento dos lugares, como a cartografia antiga, livros de memórias e descrições, 

podem constituir importantes fontes para a análise da evolução geomorfológica de 

muitos espaços. 

Se a Arqueologia desde cedo contribuiu para esta análise, já que os dados 

inventariados a partir dos vestígios arqueológicos encontrados permitem uma 

reconstituição do clima, da vegetação e da hidrografia, as fontes usadas mais 

habitualmente pela História e, nomeadamente, pela Geografia Histórica, podem 

constituir ferramentas significativas para a compreensão geomorfológica do espaço e, 

até, da influência antrópica na sua evolução e comportamento. É neste contexto que 

surgem, a nível internacional, trabalhos como os de David M. Helgren (1987), De Pippo 

e Duarte Morais (1994), Prazini (1994), Eva Pauditšová (2003), Brian Collins (2005), 

ou Jonathan D. Phillips (2006). A nível nacional, temos o exemplo do trabalho de A. F. 

Martins (1946), com a reconstrução do litoral nacional no século XIV apoiado em 

fontes históricas, um verdadeiro precursor nesta temática, ou outros mais recentes, como 
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o de Carlos Bateira, Laura Soares e João Carlos Garcia (1998) ou Eugénia Moreira e 

Helena Dias (2005). Assim, poderemos falar de uma Geomorfologia Histórica, um lugar 

de charneira entre ciências, de onde poderão advir novos dados e interpretações. 

Para um estudo desta natureza, onde a História e a Geomorfologia se cruzarão para 

compreender o comportamento de um espaço natural perante a ação antrópica, a escala 

regional aparece como o nível de análise mais apropriado. Gaetano Ferro (1986), na sua 

discussão sobre temas e problemas da Geografia Histórica, salienta a importância da 

escala regional contrapondo-a com a escala universal. Só com uma análise regional é 

possível manter a investigação próxima de uma realidade concreta e de verificar os 

resultados. Refere este autor: «Pessoalmente, estou convencido, pela experiência, que o 

estudo aprofundado de todas as mútuas relações, ações e interações, que constituem a 

própria geografia, só à escala regional se podem realizar plenamente.» (Ferro, 1986: 

68).  

Assim, o litoral, e mais especificamente o litoral da laguna de Aveiro, onde os 

fenómenos geomorfológicos são relativamente rápidos, permite, para além de uma 

leitura da sua evolução à escala do tempo geológico, uma leitura geomorfológica à 

escala do tempo histórico. 

1.1 O Objeto de Estudo e Objetivos do Trabalho 

 

A laguna de Aveiro, produto da interação dos fatores naturais e antrópicos ao 

longo do tempo, interessou, desde sempre, às mais variadas áreas científicas, dada a 

possibilidade de uma abordagem multidisciplinar. Trabalhos de aveirenses como 

Alberto Souto, Neves Ferreira ou Eduardo Cerqueira que abordaram temas de História, 

Antropologia, Etnografia, Geologia ou de Geografia da região sublinham este caráter 

multifacetado. Mas são os temas de História e Economia que mais despertam o interesse 

sobre Aveiro e a sua laguna, sobretudo relacionados com três áreas de investigação: o 

sal, a pesca longínqua e a navegabilidade junto ao porto e barra. Vejam-se os trabalhos 

de como os de Adolfo Loureiro (1904), Rocha Madahil (1949), I. Amorim (1996) ou A. 

Garrido (2010). Contudo, a sua singularidade na costa nacional, enquanto acidente 

geomorfológico e o estudo da sua génese e evolução, atraiu também a atenção de vários 

quadrantes, sobretudo da Geografia e da Geologia. Os trabalhos de Luiz Schwalbach 
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Lucci (1918), Alberto Souto (1923) e António Nascimento Leitão (1944) foram 

pioneiros na abordagem à origem e génese da laguna, seguindo-se outros como os dos 

geólogos Carlos Krus Abecassis (1961), Sebastião Afonso (1994) ou Alveirinho Dias 

(2004) ou de geógrafos como Amorim Girão (1922), Fernandes Martins (1946), 

Orlando Ribeiro (1949) ou Suzanne Daveau (1998). Mais recentemente, são os aspetos 

hidrológicos deste sistema lagunar único que ganham destaque em trabalhos como os de 

Forte Lopes (2007) ou João Miguel Dias (2009), interessados nas dinâmicas flúvio-

marinhas e o seu papel na modelação das áreas lagunares e nos ecossistemas. 

Apesar de plurais, os estudos raramente entrecruzam diferentes perspetivas sobre o 

mesmo espaço. Por isso, neste estudo, tentou-se conjugar a Geomorfologia e História 

para a compreensão do comportamento lagunar ao longo de parte do século XIX. Se 

espaço e tempo estão indissociados, a investigação que se propõe apresenta as 

alterações de um espaço, num contexto histórico específico, que produz novas 

alterações. 

Assim, o objeto desta investigação é a relação entre as construções antrópicas e a 

dinâmica litoral da laguna de Aveiro durante parte do século XIX. Com esta análise 

tentaremos compreender de que forma as alterações induzidas pelo homem alteraram a 

morfologia lagunar e o seu comportamento. Apesar de se tratar de uma área com 

características específicas e confinada a um espaço geográfico restrito, espera-se que 

este tipo de abordagem possa contribuir para a procura de respostas e conclusões mais 

abrangentes para a evolução de espaços com características semelhantes, onde a 

intervenção do Homem tenha provocado alterações na evolução natural. 

O estudo é limitado ao período de 1823 a 1886, relativo a um corte sincrónico de 63 

anos. Nesta época, os portos, como portas de acesso e pontos fulcrais para a expansão 

do comércio internacional e nacional, imposto pela mundialização da economia, 

constituem um foco de atenção numa altura em que as alterações políticas e as questões 

de defesa são fundamentais. 

Escolheu-se assim um período onde a laguna apresenta duas fases distintas: 

- 1823 a 1857 – fase de assoreamento da barra e ausência de projetos de construção 

ou melhoramento específicos, coincidente com o abandono da direção das obras da 

barra de Luís Gomes de Carvalho, atravessando o período da Guerra Civil e de enorme 

flutuação entre os diretores das obras; 
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-1858 a 1886 – fase coincidente com a direção de Silvério Augusto Pereira da Silva 

e da Regeneração, em que se efetuam projetos e estudos de reconhecimento da laguna, 

levando-se a cabo várias obras com o intuito de melhorar a barra e a navegabilidade na 

laguna.  

A análise destas duas fases permite a avaliação da dinâmica da laguna em dois 

momentos em que tiveram lugar construções antrópicas. Essas interferências do homem 

no espaço natural resultam na sua modificação, imprimindo novas dinâmicas aos fatores 

naturais, tornando, assim, os portos em espaços onde as influências humanas e naturais 

se trocam e interpenetram. 

1.2 Metodologia e Fontes 

Como já se disse, neste estudo, tentou-se conjugar a perspetiva histórica, 

reconhecendo os contextos nacional e local, determinantes na realização de projetos 

para a barra, com a perspetiva geomorfológica de evolução do espaço de análise. 

Para tal, partimos de uma grelha de questões iniciais da qual uma se destacava: qual 

o papel das construções antrópicas realizadas no século XIX na evolução 

geomorfológica e na dinâmica da laguna de Aveiro? 

Logo na questão de partida um problema afigurou-se de imediato: a definição do 

conceito estruturante da investigação - “laguna”. Mais conhecida pela designação “ria 

de Aveiro”, ao longo de todo este texto utilizar-se-á a designação de “laguna”. Mas esta 

não foi escolhida de forma aleatória. A discussão sobre as designações para o acidente 

litoral de Aveiro, foi abordada por António Leitão (1941) e evidenciada por Suzanne 

Daveau (1988) onde os termos “Haff-delta” e “ria”, que se referem a conceitos 

morfológicos distintos, são analisados, tentando-se compreender a sua introdução e 

divulgação no vocabulário geográfico nacional. «Dizer que a Ria de Aveiro é um Haff- 

delta, um delta lagunar como se diria claramente em Português, é implicar que o Vouga 

é o fator principal da sua evolução. Não será exigir muito deste pequeno rio? (Daveau, 

1988: 332). Desta forma, fica de imediato afastado este conceito. Resta-nos “ria” ou 

“laguna”. Amorim Girão, Orlando Ribeiro ou Fernandes Martins utilizam o termo “ria”, 

embora conscientes de que esta é uma designação enraizada pela tradição do seu uso e 

significado local/regional e não pelo seu significado geográfico. Segundo Maria 

Eugénia Moreira no seu glossário de termos usados na geomorfologia do litoral, uma 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

15 

 

“ria” é uma «reentrância do traçado da costa, longa, estreita e ramificada, continuando-

se para montante do canal fluvial; a ria resultou da submersão do sector terminal da rede 

hidrográfica de uma bacia fluvial.» (Moreira, 1984: 107). Esta imagem conceptual não 

corresponde à realidade deste fenómeno litoral. Contudo, a definição de laguna 

(Moreira, 1984: 76) evidencia as características do litoral de Aveiro: «extensão de água 

salgada ou salobra, de origem flúvio-marinha, isolada do mar por cordões litorais ou 

restingas, completa ou parcialmente. Está sujeita ao regime de marés mesmo quando 

não comunica directamente com o mar. Constitui um ambiente biológico e sedimentar 

específico e propício à formação de rochas carbonosas e salinas.» Esta definição, mais 

completa e próxima da realidade observada e condizente com definições 

internacionalmente aceites com a de R. Paskoff (1985), não se restringe ao papel da rede 

hidrográfica, mas evidencia o litoral como um processo de interação entre fenómenos 

marinhos e fluviais. 

O conceito de “barra”, que surgirá muitas vezes ao longo deste texto, foi também 

alvo de uma reflexão. Embora o étimo sugira a ideia de “barreira” ou “obstáculo”, neste 

contexto, a designação “barra” refere-se ao canal, artificial ou natural, que estabelece a 

comunicação entre um corpo de água interior (a laguna) e o mar ou seja, será 

correspondente à embocadura da laguna. 

Também parece ser pertinente especificar o uso do conceito “litoral”. O conceito 

“litoral” tem sido muito discutido e sua utilização na linguagem corrente vem dificultar 

a definição e uso rigoroso. A palavra “litoral” é utilizada muitas vezes, quer em 

Geografia quer na comunicação social, como oposição ao “interior” ou sinónimo de 

“costa”. Mas, num trabalho desta natureza, importa utilizar uma definição clara e 

apoiada em critérios científicos. No “Glossário de Termos usados em Geomorfologia 

Litoral”, o litoral é a «designação dada à faixa do continente que está em contacto com 

o mar, ou a fenómenos característicos dessa área.». Contudo, a autora ressalva que 

«Alguns autores restringem o litoral à faixa entremarés, outros estendem-no para o 

interior, por um espaço cujos limites nem sempre são fáceis de definir, e para o largo 

pela linha de rebentação das ondas.» (Moreira, 1984: 77). Esta definição deixa antever o 

problema chave nesta definição - a extensão do litoral. 

No dicionário de Geografia de P. Baud et al. este problema surge de forma quase 

caricata: «O termo litoral, no seu sentido mais lato, diz respeito a toda a região sob a 
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influência directa ou indirecta do mar. (…) as fachadas litorais chinesas (…) 

correspondem a regiões de extensão superior à da França.» (Baud, P. et all, 1999: 199). 

No glossário para as zonas costeiras, disponibilizado no site da RGCI – Revista de 

Gestão Costeira Integrada1, este obstáculo na definição concreta de limites para o litoral 

está bem patente: o litoral corresponde a uma «Faixa de terreno de largura 

indeterminada (podendo ir até vários quilómetros), que se estende desde a linha de costa 

interior até à primeira grande mudança nas características do terreno. A zona que se 

estende do oceano até ao ambiente que é afectado pelos processos marinhos.» Assim, as 

numerosas influências provocadas pelo ambiente marinho e o seu prolongamento para o 

interior parecem ser a base desta definição, fazendo-a coincidir com o conceito de “zona 

litoral/zona costeira” «porção de território influenciada directa e indirectamente em 

termos biofísicos pelo mar (ondas, marés, brisas, biota ou salinidade) e que pode ter 

para o lado de terra largura tipicamente de ordem quilométrica». 

Desta forma, e tendo em conta que a área em estudo se pauta pela interligação de 

fenómenos sendo estes fundamentais na sua formação, adotaremos esta última 

enunciação que se adequa à área de trabalho.  

Para além destes conceitos fundamentais, outros foram carecendo de investigação e 

definição ao longo deste trabalho, sobretudo os que se relacionavam diretamente com a 

engenharia hidráulica, tendo-se o cuidado de os explicitar em momento oportuno. 

Nestes últimos, é de referir a diferença, em engenharia hidráulica, entre “dique” e 

“molhe”. Segundo Peixeiro e Ruas, autores do Glossário de Termos Técnicos para a 

Engenharia Civil2, um dique é uma construção com o objetivo de reter as águas e as 

duas pontas de sustentação têm de estar em terra e um molhe, ou quebra-mar, é uma 

estrutura de proteção de portos ou praias onde, necessariamente, uma base de 

sustentação se situa no mar e a outra em terra. Desta forma, veremos que os engenheiros 

do século XIX não fazem a distinção entre estes conceitos, referindo-se às duas 

estruturas sempre como “molhe”, mesmo que, pela leitura dos documentos, se trate, 

indubitavelmente, de um dique ou de um molhe que nunca atingirá o mar.  

                                                 
1 http://www.aprh.pt/rgci/glossario/objetivos.html 
2 Construção Civil: Glossário de Termos Técnicos em https://docs.google.com/file/d/0B-

AfIuLeQepLY2M3YzM2NWQtZDMzYy00ODAyLWI0NjYtY2VjMzIwYzI3YWUz/edit?hl=en&authke
y=CNzL3JAG&pli= 
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Para conhecer as intervenções efetuadas e compreender o seu papel na laguna, 

recorremos a duas fontes documentais históricas essenciais: os relatórios de obras e a 

cartografia levantada para os projetos de intervenção na barra e laguna de Aveiro. 

No que respeita aos relatórios de obras, estes encontram-se publicados nos boletins 

do Ministério das Obras Públicas e nos Livros de Despeza das Obras da barra 

disponíveis no arquivo histórico-documental do porto de Aveiro. Estes documentos são 

muito ricos em informação e descrevem pormenorizadamente a situação da barra, os 

efeitos das construções executadas, diretrizes de construção e tecnologia utilizada, 

tornando-se de extrema utilidade na resposta a muitas das questões levantadas. Para 

além disso, estes relatórios, mencionam, por vezes, a metodologia seguida nos 

levantamentos cartográficos ou em medições de variadíssima ordem e especificam 

fenómenos que não tem expressão na figuração cartográfica. No sentido de coligir a 

informação primordial e permitir uma análise concisa, os dados extraídos dos relatórios 

foram completados com outras fontes bibliográficas e organizados em quadros síntese, 

para uma leitura mais rápida e sucinta. 

Visto o objeto ser o espaço lagunar e a sua evolução, pensa-se que a cartografia 

produzida para o período é fundamental na investigação, uma vez que são espelho das 

transformações da barra e da laguna. 

A cartografia revelou-se uma fonte de «(…) valuable information on landscape 

changes caused by natural influences or by human activity in both positive and negative 

sense. They are worthwhile for use by archaeologists, ecological historians, ecologists, 

foresters, landscape planers, and many others.» (Uhlířová, 2003: 289). 

A maior parte da cartografia encontra-se disponível no arquivo histórico documental 

do porto de Aveiro. A primeira vez que contactámos com este fundo, em 2005, este 

ainda não estava inventariado, tornando a escolha da cartografia uma tarefa quase 

impossível. Com a sua organização e disponibilização ao público, o conhecimento das 

potencialidades do fundo cartográfico tronou-se mais simples. 

 Contudo, a escolha dos mapas a utilizar neste trabalho colocou diversas 

dificuldades. Por um lado, não teríamos de ter grandes preocupações com a dispersão 

arquivística ou com o caráter científico dos levantamentos, uma vez que a cartografia 

trabalhada é pertencente ao século XIX, onde os métodos utilizados são modernos e 
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rigorosos3 decorrentes de uma maior formação técnica e matemática dos cartógrafos, a 

maioria engenheiros militares e a grande escala utilizada minimiza bastante o erro. Já a 

seleção perante a multiplicidade de documentos foi uma barreira. Como é evidente 

tentou-se escolher os mapas mais pertinentes e representativos dos fenómenos que nos 

propúnhamos estudar: as alterações na dinâmica da laguna de Aveiro, tendo a escolha 

recaído pelos mapas insertos no fundo documental e cartográfico da Administração do 

Porto de Aveiro (APA), por serem os que, segundo a nossa perspetiva e escala de 

análise, melhor abordavam a área. 

No que respeita à análise das fontes cartográfica optámos por privilegiar a análise 

dos fenómenos geomorfológicos representados e relacionados com o objeto de estudo. 

Centramo-nos na representação dos sedimentos, na linha de costa, na batimetria, nas 

correntes e nas construções (efetivas e projetadas), deixando de lado outra simbologia, 

como os aglomerados populacionais, as marinhas ou as construções não relacionadas 

com a barra, que, embora relevante para um estudo de outra natureza, não era 

significativa na nossa abordagem. Apesar de não ter sido alvo de atenção neste trabalho, 

compreendemos que estes documentos cartográficos se prestavam a um outro nível de 

análise, relacionado com a formação específica dos cartógrafos, as técnicas de 

levantamento da informação, as técnicas de produção cartográfica, as formas de 

representação dos distintos elementos ou o nível de conhecimento dos fenómenos e do 

espaço. À semelhança dos relatórios, as características e informações dos mapas 

trabalhados foram organizadas em tabelas. Já a análise de cada um foi realizada de 

forma exaustiva, tendo-se acrescentado símbolos de nossa autoria para facilitar a sua 

leitura. 

É de mencionar que parte da cartografia apresentada neste trabalho nunca foi 

publicada ou serviu de base a uma análise como a que nos propomos. 

Apesar das potencialidades destes documentos cartográficos e relatórios, a análise 

deste tipo de fontes não foi realizada de forma inocente. Procurou-se ter uma posição 

crítica e reconhecer os aspetos limitadores das fontes. Para cada documento, procurou-

                                                 
3 Por exemplo, Moreira e Dias (2005) no seu trabalho sobre as dinâmicas ambientais na embocadura 

do estuário do Sado recorreram a imagens de satélite e representações cartográficas antigas (desde o 
século XVI) e modernas (século XX). Após comparação, concluíram que a cartografia hidrográfica do 
século XIX analisada para a área do Sado é muito detalhada, precisa e coincidente com a atual. 
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se compreender a sua origem, contexto de produção e condições de produção, 

confrontando os dados obtidos com outras fontes bibliográficas, de forma a 

contextualizar e garantir a sua fiabilidade. Um dos obstáculos incontornáveis foi a 

escala da maior parte da cartografia disponível. Uma vez que a maioria dos mapas são 

integrados em projetos, as escalas utilizadas são de grande pormenor e muito 

focalizadas na embocadura da laguna (a área principal de intervenção e com maior 

número de obras). Assim, a análise da laguna no seu conjunto ficou algo comprometida, 

visto que em grande parte dos mapas estudados, a escala não permite uma visão geral e 

há muitos fenómenos que não podemos analisar. Contudo, pareceu-nos que permitiria 

traçar uma visão da influência do papel do Homem no comportamento de um sistema 

natural. 

Face ao exposto quanto objeto, objetivos e conceitos estruturantes do estudo que se 

propõe, parece importante explorar a sua organização, uma vez que esta é, também, 

espelho da metodologia adotada. Este trabalho encontra-se estruturado em três partes 

essenciais: a primeira parte é dedicada aos aspetos geográficos da laguna; a segunda, ao 

contexto histórico e obras efetuadas na barra e, a última parte, aos impactos da ação 

antrópica na dinâmica da laguna de Aveiro ao longo do período em estudo. 

A primeira parte pretende responder à questão orientadora formulada: para 

compreender as mudanças e comportamentos era, antes de mais, necessário conhecer o 

espaço lagunar. Desta forma, consiste, essencialmente, na caracterização da área da 

laguna, da forma mais abrangente possível, incluindo todos os aspetos geográficos 

influentes na dinâmica lagunar, e que se apresentam estruturados em vários pontos de 

análise. Para tal, procedeu-se ao levantamento e leitura de bibliografia de referência, 

partindo do contexto peninsular para o nacional e local. Dado o grau de especificidade 

que se procurava nesta caracterização, a inexistência de bibliografia de pormenor para 

muitos dos fenómenos abordados, como é o caso do clima ou da hidrologia, levou-nos 

ao levantamento, tratamento e análise de dados inéditos, de forma a cumprir o objetivo. 

A segunda parte, dedica-se às intervenções efetuadas na laguna ao longo do tempo, 

com especial destaque para a direção do engenheiro Silvério Pereira da Silva, e tentou-

se realizar um levantamento e inventariação das construções efetuadas, percebendo o 

contexto em que se inseriam, a função a que se destinavam e o cumprimento, ou não, do 

seu papel, enquanto facilitador da navegabilidade. 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

20 

 

Na terceira parte, tentou-se analisar, de forma detalhada, as influências diretas das 

construções na dinâmica lagunar, recorrendo, sobretudo, a imagens cartográficas 

ilustrativas do espaço da laguna. 

Assim, ao longo deste trabalho, tentaremos conhecer a laguna de Aveiro, suas 

características e dinâmicas, bem como evidenciar o papel das construções do século 

XIX na sua evolução e comportamento, cruzando o olhar da História com o da 

Geomorfologia.
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2 A LAGUNA DE AVEIRO: ASPETOS GEOGRÁFICOS 

2.1 Localização geográfica e paisagem  

A laguna de Aveiro é o maior sistema lagunar da costa nacional. Localizada no 

Noroeste da costa atlântica, com latitude compreendida entre os 40º52’N e os 40º30’N e 

longitude de 8º45’W a 8º35’W, estende-se no sentido Norte-Sul e tem uma forma que se 

aproxima geometricamente a «(…) um triângulo isósceles onde o maior comprimento 

se desenvolve entre Ovar e Mira» (Bettencourt e Ramos, 2003: 34). A sua largura 

máxima é cerca de 11 km, enquanto o comprimento atinge cerca de 45km nos pontos 

mais extremos. No que respeita à área, esta varia consoante o momento de maré 

considerado, apresentando uma área média de 75 km². 

 

Figura1: A - Laguna de Aveiro - Imagem da banda 4 com expansão linear do contraste tonal 
Extrato da cena 204/32, (Landsat 7 ETM+). B – Localização da laguna de Aveiro. 
Fonte: A- Global Land Cover Facility - http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml. B- BASTOS, 
M. Rosário (2009). No trilho do Sal: Valorização da história da exploração das salinas 
no âmbito da gestão costeira da laguna de Aveiro. Revista da Gestão Costeira 

Integrada. 9(3): 27, adaptado. 
 

A B 
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Os canais lagunares apresentam uma configuração irregular, ora retilíneos (quando 

criados artificialmente) ora meandrizados e de dimensões muito variáveis. 

Existem quatro canais principais, também designados “braços da ria”: o canal de 

São Jacinto-Ovar, o maior e mais profundo, o da Murtosa, de Ílhavo e de Mira. 

Administrativamente, este conjunto de canais estende-se pelos concelhos de Ovar 

(limite a Norte), Estarreja, Murtosa, Aveiro, Ílhavo, Albergaria-a-Velha, Oliveira do 

Bairro, Águeda (limite a Este), Vagos e Mira (limite a Sul), conferindo à laguna um 

caráter transfronteiriço em termos concelhios. No interior da laguna, há um arquipélago4 

cujos canais entre as ilhas formam um emaranhado labiríntico.  

 

Figura 2 - Composição colorida 5-4-3 RG, ampliação da área de entrada da Laguna 
Extrato da cena 204/32, (Landsat 7 ETM+) - ocupação urbana a lilás e vegetação e “marinhas” a 
verde 
Fonte: Global Land Cover Facility - http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml 

                                                 
4 São doze as ilhas principais: Testada, Monte Farinha, Ovos, Amoroso, Lavacos, Gaivota, Gaga, 

Pedra, Parrachil, Tranqueira, Sama e Poço. 
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A comunicação da laguna com o mar faz-se através de uma abertura artificial, fixada 

em 1808, delimitada por dois molhes, a Norte e a Sul, e formando a barra de Aveiro 

(40º38’N, 8º46’W).  

No que respeita à ocupação humana, a densidade populacional é de 256hab/km²5, o 

que contribui para a antropização acentuada deste espaço (figura 2). A paisagem lagunar 

é dominada por salinas, prédios urbanos, indústrias, vias de comunicação, áreas 

agrícolas e infraestruturas portuárias destacando-se, na margem esquerda do Vouga, a 

cidade de Aveiro. Contudo, encontram-se ainda numerosas áreas naturais, sobretudo 

áreas húmidas como os sapais, com relevância para a ocupação da avifauna limícola. 

É de referir que a dispersão administrativa da área lagunar, atravessando distintos 

concelhos, distritos (Aveiro e Coimbra) e áreas de gestão autónoma, como é o caso do 

Porto de Aveiro, colocou a laguna numa encruzilhada burocrática que contribuiu para 

uma amálgama de políticas de gestão/valorização muitas vezes contraditórias. No 

sentido de contrariar esta situação foi criado, pela administração central6, o programa 

Polis Litoral onde se identificou a laguna como uma das principais áreas onde se deveria 

implementar um «conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de 

risco e de áreas naturais degradadas»7. Estas deveriam ser planeadas e implementadas 

em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e os 

agentes que interagem diretamente com a laguna, como é o caso do Instituto Nacional 

da Água (INAG) ou a Administração do Porto de Aveiro (APA). 

 

2.2 Características Climáticas 

A caracterização climática da área em estudo é essencial para que percebamos 

muitos dos fenómenos ocorridos na laguna, já que as condições climáticas (de 

temperatura, vento, precipitação…) ajudam a explicar a sua formação/evolução, o seu 

comportamento perante as alterações antrópicas e o funcionamento perante situações 

extremas como tempestades e/ou valores anormais de precipitação. Assim, pretende-se 

                                                 
5 Média calculada para os concelhos de ocupação lagunar com base nos dados das estatísticas 

demográficas de 2008 publicadas pelo INE. 
6 Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2008 
7 Ministério do ambiente, do ordenamento do território e do Desenvolvimento Regional, Decreto-lei 

nº 11/2009 de 12 de janeiro, Diário da República, 1ª série, nº7, 12 de janeiro de 2009. 
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Quadro I 
 

Insolação 
Precipitação 
(nº de dias) 

Trovoada Nevoeiro Geada 
Temperatura 
(nº de dias) 

AVEIRO 
Horas 
Anuais 

PP>0.1mm PP>10mm 
(nº de 
dias) 

(nº de 
dias) 

(nº de 
dias) 

Tmin<0,0ºC Tmax>25,0ºC 

ATA 
(ºC) 

1931-1960 2543,8 114,0 30,0 7,0 53,0 5,0 2,0 15,0 8,5 

1971-2000 2294,6 124,3 32,4 7,0 44,0 9,5 2,3 41,0 10,0 

 

com este capítulo traçar uma caracterização abrangente dos vários aspetos climáticos e 

meteorológicos que definem a área de trabalho. 

No que respeita à recolha de dados meteorológicos para Aveiro, existe informação 

desde abril de 1931. Contudo, a estação meteorológica primitiva não corresponde à 

atual. Inicialmente localizada junto ao areal de S. Jacinto, a uma altitude de três metros, 

é transferida para a base aérea de S. Jacinto, em janeiro de 1955, dois metros de altitude 

acima do nível anterior. Para resolver este problema da diferença de altitude na recolha 

de dados climáticos, os meteorologistas ajustaram os valores de pressão atmosférica 

reduzindo-os à menor altitude da estação primitiva. Desde outubro de 1980, a estação 

meteorológica de referência é a da Universidade de Aveiro, localizada no próprio 

campus universitário (40º 38’N, 8º 39’W, altitude 3 metros) e gerida em parceria pelo 

Instituto de Meteorologia e o Departamento de Física da Universidade8. 

Os gráficos termopluviométricos9 das figuras 3 e 4, quando acompanhados pela 

síntese do quadro I, evidenciam as principais características climáticas de Aveiro. 

 

                                                 
8 É de salientar que a alteração da localização da estação meteorológica, mais para o interior da 

laguna, poderá ter influência nos valores obtidos de temperatura e precipitação. 

9 Elaborados tendo por base os dados correspondentes às normais climatológicas de 1931/1960, 
publicadas pelo Serviço Meteorológico Nacional, atual Instituto de Meteorologia, em 1965 e as normais 
1970/2000 cedidas a pedido pelo mesmo instituto.  
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Figura 3: Gráfico termopluviométrico da estação meteorológica de Aveiro. 
Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico Nacional. 
 

 

Figura 4: Gráfico termopluviométrico da estação meteorológica de Aveiro. 
Fonte: Normais climatológicas de 1971/2000 cedidas pelo Instituto de Meteorologia. 
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No que se refere ao regime térmico, as estações do ano encontram-se bem marcadas, 

sendo a temperatura média anual mínima registada em janeiro e a máxima em agosto. 

Desta forma, a média anual verificada ao longo dos sessenta anos de análise é de 15ºC. 

A amplitude térmica anual, igual ou inferior a 10ºC em ambos os períodos, evidencia a 

pequena variação térmica, provocada pela reduzida continentalidade, e que resulta numa 

moderação das temperaturas ao longo do ano: invernos suaves, com apenas 2 dias por 

ano onde as temperaturas são iguais ou inferiores a 0ºC. A sua transição para as estações 

intermédias da primavera e do outono é feita de forma gradual e os verões são curtos e 

amenos. 

Apesar desta aparente regularidade térmica muito motivada pelo efeito moderador 

do oceano, Aveiro não está livre dos extremos térmicos que afetam o nosso território – 

as vagas de frio, devido à influência do ar frio ártico marítimo ou siberiano, e de calor, 

dada a influência do ar quente e seco tropical sariano. No dia 23 de julho de 1993 os 

39ºC verificados ficam muito acima da média para este mês, tal como os -3ºC ocorridos 

a 22 de dezembro de 1980 ou a 10 de janeiro de 1985. É também de salientar que a 

duração destes extremos térmicos aumentou (veja-se o quadro I na coluna relativa ao 

número de dias com temperaturas superiores a 25ºC ou inferiores a 0ºC). 

As temperaturas médias verificadas estão intimamente relacionadas com os valores 

da insolação (número de horas de sol descoberto acima do horizonte). Estes aumentam 

de janeiro a julho atingindo o seu máximo nos meses de verão e acompanhando de perto 

o aumento das temperaturas. A partir do mês de agosto o número de horas de sol vai 

diminuindo até atingir o valor mínimo no inverno, correspondendo às temperaturas mais 

baixas. A insolação está dependente do movimento de translação da Terra e da 

nebulosidade, que nos meses de inverno diminui o número de horas de céu descoberto. 

Este número varia entre as 2200 e as 2550 horas por ano, valores médios tendo em 

conta que os totais nacionais «(…) estão compreendidos entre mínimos da ordem da 

1800 horas nas montanhas do [M]inho e máximos de 3100 horas no litoral algarvio 

(…)» (Brito, 1994: 55). 

Quanto ao regime pluviométrico, as precipitações encontram-se distribuídas de 

forma heterogénea. De acordo com o índice de H. Gaussen, existe um período seco, 

muito curto, correspondente aos meses de junho, julho e agosto, onde a precipitação 

(em milímetros) é inferior ao dobro da temperatura (em graus Célsius). Nestes meses a 
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precipitação não é superior a 35 mm. Os restantes meses são húmidos, sendo de 

destacar o semestre de outubro a março onde se verificam as maiores precipitações 

médias mensais ao longo do ano. Conforme podemos analisar na figura 5, a precipitação 

ocorrida neste semestre contrasta muito claramente com o semestre abril - setembro, 

sendo esta diferença ainda maior se nos referimos aos valores totais de precipitação 

verificados no período seco. É de salientar que, nesta estação meteorológica, a 

precipitação em forma de neve nunca ocorreu nos 60 anos de observação. 
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Figura 5: Precipitação total mensal registada para os períodos de 1931/60 e 1979/2000. 
Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico Nacional 
e normais climatológicas de 1970/2000 cedidas pelo mesmo Instituto.  
 

Mas, à semelhança da temperatura, a variabilidade da precipitação é grande. Num 

dia pode precipitar um valor semelhante ou superior ao total mensal. Veja-se o caso do 

dia 22 de dezembro de 1997 onde o total de precipitação diário foi de 81,2 mm (quando 

o total médio mensal de dezembro é de 131,9mm) ou do dia 29 de junho de 1988 onde 

os 57mm de precipitação são mais do dobro do total médio para o mês de junho 

(27,6mm). Esta situação está associada à passagem das depressões de diferentes origens 

pelo território nacional, associadas à perturbação da frente polar de que se falará mais 

adiante. 

As geadas, dado o efeito marítimo, apenas se registam em média 5 dias anuais no 

período 1931-1960 e 9,5 dias no período de 1971-2000, ocorrendo, sobretudo, nos 

meses de outono e inverno. Já os dias de nevoeiro são frequentes, entre 44 e 53 dias, 
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sobretudo no verão, sendo depois dissipados com o aquecimento ao longo da manhã. O 

ar é húmido durante todo o ano, variando a humidade relativa média às 9 horas entre os 

76% de março e abril e os 83% de dezembro no período de 1971- 2000. 

Face à sua localização litoral, os ventos fustigam Aveiro durante todo o ano sendo 

um aspeto marcante na sua caracterização climática. Apesar de se ter tido acesso apenas 

a dados para os primeiros trinta anos de observação, os ventos predominantes estão 

representados na rosa dos ventos da figura 6. 
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Figura 6: Frequência dos diferentes rumos de ventos para a estação meteorológica de Aveiro. 
Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico Nacional. 

 
Assim, são predominantes os ventos de direção Norte e Noroeste com velocidades 

médias entre os 7km/h e os 20Km/h, sendo mais fortes no período da tarde. No verão, 

intensificam-se os ventos de direção Oeste, Norte e Noroeste, a chamada Nortada. Esta 

é resultante do forte gradiente de pressão entre o anticiclone oceânico e a depressão 

barométrica de origem térmica que se estabelece no interior da Península Ibérica, e 

contribui para a manutenção do upwelling
10 e para esbater o efeito da latitude no 

território nacional, durante o verão, bem visível no traçado das isotérmicas, paralelas à 

costa (anexo 2). 

                                                 
10 A este fenómeno de subida de águas profundas e frias à superfície dedicaremos mais atenção no 

capítulo dedicado aos aspetos hidrográficos. 
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Os ventos do quadrante Sul e Sudoeste, também marcantes nas direções 

preferenciais, intensificam-se nos meses de novembro a março, existindo uma 

correspondência entre estes ventos e o período de maior precipitação. Esta situação é 

explicada pela passagem dos setores quentes das perturbações da frente polar. 

Na verdade, e à semelhança do território nacional, as perturbações da frente polar, 

associadas à influência de distintas massas de ar, condicionam de forma substancial os 

estados de tempo característicos. Assim, no que respeita às massas de ar predominantes, 

influentes no estado de tempo, a região de Aveiro, na fachada Atlântica da península 

Ibérica, encontra-se numa «(… ) encruzilhada atmosférica muito complexa, onde 

passam e embatem umas nas outras massas de ar de origens diversas, levadas numa 

circulação que pode ser muito rápida ou, pelo contrário, tão lenta que é lícito considera-

las imobilizadas.» (Ribeiro; Lautensach e Daveau, 1999: 390). 

Esta situação deve-se ao facto de Portugal se encontrar a uma latitude onde ocorrem 

dois fenómenos interligados: 

• a influência dos ventos de Oeste, integrados na circulação geral da 

atmosfera, entre as baixas pressões subpolares e as altas pressões 

subtropicais; 

• a proximidade ao limite Norte da cintura das altas pressões subtropicais, 

um dos grandes limites climáticos da Terra, onde as massas de ar polar e 

tropical se encontram – a frente polar. 

Assim, são duas as principais massas de ar que afetam a área considerada: a massa 

de ar tropical marítima e a massa de ar polar. Contudo, e de acordo com a sua 

proveniência, estas apresentam especificidades que condicionam o comportamento do 

estado de tempo. A massa de ar polar marítima «(…) com origem na Gronelândia e 

Norte do Canadá, caracteriza-se como fria e húmida (…) devido à distância percorrida 

ao longo do oceano, dando-lhe um carácter instável com as condições próprias dos 

fenómenos convectivos, nuvens cumuliformes (…) Actua no Inverno e, ocasionalmente 

no resto do ano.»11. Já a massa de ar polar continental, formada no Norte do continente 

asiático (Sibéria) «(…) caracteriza-se como fria e seca.» (O. Ribeiro; H. Lautensach; S. 

Daveau, 1999: 390). 

                                                 
11 O Clima de Aveiro, Departamento de Física da Universidade de Aveiro em 

http://torre.fis.ua.pt/Aveiroclimate.asp 
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A massa de ar tropical marítima, proveniente das baixas latitudes do Atlântico, é 

quente e húmida, podendo originar os já referidos ventos do quadrante Sul e Sudoeste, e 

influencia os estados de tempo no outono, inverno e, por vezes, na primavera. 

Mas a preponderância de cada uma das massas de ar atrás descritas está intimamente 

ligada com a circulação na atmosfera superior. A presença, a uma altitude próxima do 

limite da troposfera, de uma corrente de Oeste – o jet stream – condiciona a deslocação 

da frente polar e é responsável pelo sistema intrincado de massas de ar que atuam sobre 

o estado de tempo à superfície. O jet stream forma-se devido ao gradiente de 

temperatura ao longo da frente polar que gera, por sua vez, um enorme gradiente de 

pressão, originando ventos muito velozes que se desenvolvem de forma ondulatória 

(cristas e cavas, chamadas ondas de Rossby). As suas ondulações reforçam a 

instabilidade e variação dos estados de tempo, uma vez que se associam à penetração, 

ora da massa de ar polar, ora da massa de ar tropical, originando sistemas de superfícies 

frontais sucessivos e muitas vezes tempestuosos. 

 A frente polar atravessa, ao longo do ano, as latitudes nacionais, posicionando-se, 

mais a Norte ou a Sul, de acordo com o movimento anual aparente do Sol, e imprime ao 

clima português uma dualidade: 

• No verão, quando a frente polar se encontra numa posição mais 

setentrional, são as altas pressões subtropicais, nomeadamente o 

Anticiclone dos Açores, que dominam as situações meteorológicas. As 

depressões são raras, já que as perturbações da frente polar raramente 

passam o paralelo dos 45ºN e, por isso, predomina um estado de tempo 

seco e com temperaturas elevadas. 

• No inverno, e no caso de Aveiro e de todo o Norte do país também nas 

estações intermédias da primavera e outono, as situações meteorológicas 

são instáveis, com sucessivas perturbações frontais que passam em 

cadeia, devido à posição mais meridional da frente polar, agora nas 

nossas latitudes. Os estados de tempo são variáveis. Cada centro 

depressionário, compelido pelos ventos na direção Oeste-Este contém 

faixas de precipitação ao longo das frentes (fria e quente), seguidas de 

um curto período de tempo seco e limpo associado a uma crista 
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anticiclónica. Predominam os períodos de chuva e as temperaturas são 

baixas, muito embora possam oscilar significativamente entre os setores 

pré e pós-frontais, sobretudo se se tratar de um setor de ar tropical 

marítimo limitado pelas duas frentes. 

Assim, as características climáticas de Aveiro são determinadas, em grande 

medida, pela: 

• forte influência da perturbação da frente polar, cuja passagem de frentes 

meteorológicas associadas marcam a diversidade dos estados de tempo 

verificados; 

• massas de ar predominantes; 

• forte influência marítima.  

Torna-se, assim, difícil definir o clima na área de Aveiro. Ainda mais porque a 

ausência de regularidade nos estados de tempo «(…) é uma característica do clima em 

Portugal, nomeadamente na quantidade e distribuição da pluviosidade;» (Brito, 1997: 

60). Partindo deste ponto, e sentindo a necessidade de abordar um período mais lato de 

observação, comparam-se sessenta anos de observações sobretudo no que respeita a 

temperaturas e precipitações. 

O gráfico da figura 7 ilustra o caráter variável das precipitações ao longo do tempo. 
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Figura 7: Precipitação total mensal registada para os períodos de 1931/60 e 1979/2000. 
Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico Nacional 
e normais climatológicas de 1970/2000 cedidas pelo mesmo Instituto.  
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Quando comparados os dois períodos de análise, verifica-se um aumento dos totais 

mensais de precipitação em sete meses do ano, sendo as alterações mais significativas as 

que dizem respeito aos meses de abril, maio e outubro. Contudo, nos meses de janeiro, 

março e junho há uma diminuição dos totais mensais destacando-se o mês de março 

com uma quebra na ordem dos 74mm. Apesar da precipitação total para os dois 

períodos em análise apresentar uma ligeira variação, a grande discrepância acontece na 

distribuição da precipitação ao longo do ano, sobretudo no primeiro semestre, o que 

vem corroborar o caráter variável da distribuição da precipitação. 

No que concerne às temperaturas, as variações interanuais não ficam atrás. Se 

observarmos as médias mensais para os dois períodos de análise (figura 8), verificamos 

um aumento significativo (uma média de 1,6ºC) sobretudo nos meses de junho a 

setembro, nos últimos trinta anos. 
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Figura 8: Temperatura média mensal registada para os períodos de 1931/60 e 1979/2000. 
Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico Nacional 
e normais climatológicas de 1970/2000 cedidas pelo mesmo Instituto.  

 

Esta subida advém não só do aumento das temperaturas médias mínimas como 

também das temperaturas médias máximas ao longo do ano (cujos gráficos se 

encontram em anexo, anexos 3 e 4 respetivamente). 

Contudo, e antes de partirmos para considerações simples e apressadas justificando 

este aumento com o vulgarmente referido fenómeno do aquecimento global, será 
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importante relacionar este comportamento da temperatura e precipitação com 

fenómenos cíclicos de variações climáticas associadas a distintas escalas temporais que 

poderão variar entre décadas, séculos ou até eras. 

Estas variações climáticas podem ser sentidas de forma muito diferente de lugar 

para lugar e ser provocadas por fatores: 

• externos ao planeta: como a quantidade de radiação solar recebida, muito 

dependente da inclinação do eixo terrestre, da excentricidade da órbita da 

Terra, da precessão dos equinócios e da atividade solar.  

• Internos ao planeta: como a alteração nas correntes oceânicas, no albedo 

das superfícies ou no uso do solo. 

No que respeita a estas causas externas, pensa-se que alteraram a quantidade de 

radiação solar recebida, levaram a ciclos de variações climáticas (de 100 000, devido à 

alteração da excentricidade da órbita da Terra, de 41 000 relacionados com a inclinação 

do eixo terrestre, ou de 22 000 anos relacionados com a precessão dos equinócios). Por 

exemplo se a uma reduzida inclinação da eclíptica juntamos a excentricidade máxima da 

órbita terrestre (que acentua o contraste entre verão e inverno) e a coincidência do afélio 

com o Solstício de dezembro, temos reunidas as condições ideais para uma diminuição 

da temperatura no hemisfério Norte. 

Aquando a última glaciação, o Würm, na última parte do Pleistoceno, cerca de 

18.000 antes do presente, «… as regiões litorais seriam relativamente áridas e frias, 

dando origem a um “deserto litoral”. Durante a fase que conduziu ao máximo da 

glaciação do Würm, o clima deve ter sofrido variações importantes, passando de climas 

secos e frios a húmidos e frios.» (A. Araújo, 1991: 54). Após este momento, existiu um 

rápido aquecimento. A partir de 5-6.000 BP, verificando-se contudo, oscilações de 

menor amplitude. 

A uma outra escala temporal, podemos observar as alterações verificadas desde o 

último milénio. Há cerca de 1000 anos atrás, a Europa vivia um ótimo climático, onde o 

clima era mais quente do que o atual. Cerca de 1300, as temperaturas começaram a 

descer e a Europa entrou na pequena idade do gelo da qual só saiu em meados do século 

XIX. Neste período, as temperaturas baixas foram prevalentes o que parece estar 
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relacionado, sobretudo, com o decréscimo das manchas solares (o mínimo de Maunder) 

que se traduz numa redução da radiação solar recebida. 

Posto isto, se partirmos de um ponto de análise (pequena idade do gelo) onde as 

temperaturas verificadas eram reduzidas é natural que se tenha registado um 

aquecimento, correspondente ao período quente atual. 

Ainda assim, e apesar de nos afastarmos do nosso propósito fundamental de 

caracterizar climaticamente a área de trabalho, há que sugerir uma explicação para as 

alterações verificadas entre os períodos de 1931-1960 e 1971-2000. Desta forma, a 

responsabilidade para a variabilidade interanual parece residir nas oscilações do sistema 

oceano-atmosfera. No caso específico da Europa ocidental este sistema é designado por 

NAO (North Atlantic Oscillation) e «… designa um movimento de pressão atmosférica 

em toda a bacia do Atlântico norte. Numa fase do movimento, a pressão é alta nos 

Açores e baixa na Islândia e, numa outra fase, as diferenças de pressão esbatem-se, 

chegando mesmo a atmosfera da região açoriana a registar uma pressão inferior à da 

Islândia.» (D. Brum Ferreira in Geografia de Portugal, 2005: 376). Quando o gradiente 

de pressão entre os Açores e a Islândia é grande, a NAO encontra-se na sua fase 

positiva, dando origem à proximidades dos anticiclones sobre a Península Ibérica que, 

sobretudo nos meses de novembro a março, se traduzem num período seco. Se, pelo 

contrário, este gradiente se dilui, a NAO assume uma fase negativa onde predominam as 

baixas-pressões circulando sobre a Península. Estas trazem abundantes e fortes 

precipitações. De acordo com esta oscilação de 30 anos, e na qual estão incluídos ciclos 

mais ou menos definidos de 10 anos, verifica-se que no período de análise 1931-1969 

«… são representativos de uma alternância das duas fases da NAO (…)» explicando os 

valores de precipitação irregulares, quando comparados com o períodos de 1971- 2000. 

Neste último período, parece dominar uma fase positiva da NAO, o que se traduz na 

redução das precipitações e aumento dos períodos de seca, mas com períodos de fase 

negativa, sobretudo à medida que caminhamos para o fim do século.    

São precisamente estas especificidades e variabilidade, advindas da sua localização, 

que tornam a classificação climática de Aveiro, e de Portugal, num quebra-cabeças. A 

este propósito, leiam-se as considerações de Orlando Ribeiro (Ribeiro; Lautensach e 

Daveau, 1999: 371-372): 
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«A coexistência destes dois traços climáticos, Verão sem chuvas e 
precipitação devido à passagem de depressões atlânticas nas outras estações, 
a doçura das estações intermédias, que decorrem tanto tempo envoltas em 
massas de ar húmido e morno, a moderação do Inverno, quer no rigor, quer 
na duração, levam às vezes a falar num “clima português”, que na realidade 
não existe: dentro da classificação climática mais corrente (KÖPPEN), o 
clima de Portugal reparte-se por quatro tipos. Ainda assim, faltam os 
extremos da variada gama peninsular (…)». 

 

Segundo o sistema de classificação climática de Köppen, baseado nos valores 

mensais e anuais da temperatura média diária do ar e da precipitação, o clima de Aveiro 

é classificado como Temperado Mediterrânico de verão ameno, tipo Csb - temperado 

húmido com verão seco e temperado e inverno chuvoso (anexo 5).  

Contudo, nesta classificação, não se evidencia o carácter atlântico que nos parece 

marcante nas características climáticas desta área. Orlando Ribeiro (1999, p.381), numa 

tentativa de criar conjuntos climáticos, salientou esta vertente atlântica: 

«O Noroeste de Portugal, até aos areais da Ria de Aveiro ou abaixo 
do vale do Mondego, constitui a área onde a tonalidade atlântica do clima se 
imprime com maior vigor.» 

 

Da mesma forma, Denise de Brum Ferreira (in Geografia de Portugal, 2005: 369) 

marca a influência marítima no clima de Aveiro: 

«Finalmente, ao longo do litoral oeste, com maior amplitude espacial 
a norte do cabo [C]arvoeiro, surge um clima litoral único na Península 
Ibérica (…).» 
 

Segundo a mesma autora (in Geografia de Portugal, 2005: 368 e 369), sente-se a 

influência de um domínio atlântico onde a relação entre a precipitação e a 

evapotranspiração anual média é excedentária. 

Assim, e em conclusão, mais do que a atribuição de um tipo climático, parece 

sobretudo importante salientar o caráter atlântico do clima da área lagunar e que 

influenciará a sua evolução e comportamento: amplitudes térmicas baixas ao longo do 

ano; precipitações abundantes mas irregulares, anual e interanualmente, com episódios 

de precipitações intensas, que poderão alterar a dinâmica sedimentar normal e as 

correntes lagunares; nevoeiros persistentes sobretudo no verão e ventos de orientações 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

36 

 

bem definidas, sobretudo Norte e Noroeste, que influenciarão diretamente a evolução e 

formação dos cordões de areia e sistemas dunares. 

 

 

2.3 Características Geológicas e Tectónicas 

Intimamente relacionado com o comportamento da laguna e o seu aspeto 

paisagístico estão os terrenos em que assenta. Assim, parece fundamental referenciar, 

ainda que de forma sintética, as características geológicas, litológicas e estruturais 

elementares desta área. 

A geologia nacional não pode ser entendida isoladamente, mas antes há que integra-

la em territórios mais alargados, nomeadamente no contexto Ibérico. Os terrenos que 

hoje correspondem, grosso modo, à Península Ibérica, sempre evoluíram de forma 

conjunta e, como tal, a geologia nacional terá de ser entendida neste âmbito.  

A evolução geológica do planeta engloba vários ciclos orogénicos em que se 

formam cadeias montanhosas. As bacias de sedimentação, após uma longa fase de 

acumulação de sedimentos, são sujeitas à tectogénese e, posteriormente, à erosão que 

leva ao seu arrasamento. «A cordilheira assim arrasada constitui, do ponto de vista 

estrutural, um soco; do ponto de vista morfoestrutural, constitui uma plataforma.» 

(Brum Ferreira, in Geografia de Portugal, 2005: 57). 

No caso nacional, esta plataforma, de origem varisca12 a que se chama maciço 

Hespérico, é a unidade morfoestrutural de maior dimensão. As restantes unidades, as 

orlas Mesocenozóicas e as Bacias Sedimentares, têm uma formação geologicamente 

mais recente, relacionada com o último ciclo orogénico (o alpino) cuja fase de 

sedimentação foi iniciado no início do Mesozoico e cujos movimentos tectónicos ainda 

continuam (neotectónica), mesmo depois de terminada a fase Bética (final do 

Miocénico). A individualização destas unidades morfoestruturais está aliada a 

movimentos tectónicos recentes aos quais dedicaremos um subcapítulo. 

                                                 
12 Ou hercínica, corresponde ao ciclo orogénico desenvolvido entre o Devónico e o Pérmico. 
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Figura 9:Unidades estruturais da Península Ibérica (adaptado). 
Fonte: MEDEIROS, C. (2005). Geografia de Portugal – O Ambiente Físico, Volume 1, Círculo 
de Leitores, Lisboa: 72.   
 

Assim, Portugal encontra-se dividido em três unidades estruturais: 

- o Maciço Hespérico: é uma plataforma cristalina, constituída por rochas 

sedimentares, eruptivas e metamórficas muito antigas, com mais de 250 milhões de 

anos, formadas quando os continentes se encontravam numa disposição muito distinta 

da atual. Predominam sobretudo os granitos e xistos. Esta unidade que, como já se 

disse, ocupa a maior parte do território nacional, resulta do arrasamento das cadeias 

montanhosas hercínicas ou variscas (formadas a partir do Devónico médio, com apogeu 

no Carbónico e prolongando-se para o Pérmico) durante o Paleozoico, cuja direção 

geral NW-SE corresponde às estruturas fundamentais. O Maciço Hespérico, na sua 

extensão ibérica, encontra-se subdividido em seis zonas diferentes13 separadas, muitas 

vezes, por falhas profundas que desempenham um papel importante na movimentação 

tectónica recente (neotectónica). Estão representadas no território nacional apenas 

                                                 
13

 Segundo GOMES (2008), citando Dallmeyer & Martínez Garcia, são elas a Zona Cantábrica, Zona 

Astúrica-Ocidental-Leonesa, Zona Galiza-Trás-os-Montes, Zona Centro-Ibérica, Zona de Ossa-Morena e 

Zona Sul-Portuguesa. 
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quatro (sub-Zona Galiza-Trás-os-Montes, Zona Centro-Ibérica, Zona de Ossa-Morena e 

Zona Sul-Portuguesa).  

- as orlas Mesocenozóicas (Ocidental e Meridional): constituídas por rochas 

maioritariamente sedimentares, sobretudo calcários, margas, argilas e arenitos. 

Formaram-se aquando a abertura de dois rifts, a Ocidente e a Sul, relacionados com a 

abertura primitiva do Oceano Atlântico (entre os últimos 200 e 70 milhões de anos, 

durante o Mesozoico e parte do Cenozóico) o que permitiu que o mar invadisse a 

periferia do Maciço Hespérico. O período inicial da sua formação corresponde a uma 

fase distensiva e de intensa sedimentação. O momento final da fase distensiva fica 

associado à abertura do golfo da Gasconha. Posteriormente, após o fim do Cretácico, a 

fase distensiva é substituída por uma fase compressiva e ao choque entre as placas 

ibérica e africana. 

- Bacias Cenozóicas do Tejo e Sado: Embora muitas vezes consideradas em separado, 

as bacias do Tejo e do Sado constituem uma unidade com as mesmas características 

litológicas e estruturais. Formaram-se no início do Terciário com o preenchimento de 

depressões tectónicas, correspondentes dois golfos que, durante o Paleogénico e 

Neogénico, subdividiram a Orla Pós-Paleozoica Ocidental e foram sendo preenchidos 

por materiais sedimentares provenientes de zonas periféricas funcionando como zonas 

de subsidência. Predominam as formações detríticas, argilas e arenitos e alguns 

calcários. 

Posto isto, a laguna de Aveiro está localizada numa área de rochas sedimentares que 

se integram na Orla Meso-Cenozóica. Para o interior encontramos uma faixa de rochas 

muito antigas, de idade precâmbrica, integradas no maciço Hespérico, mais 

especificamente, na Zona Ossa-Morena. A leste dessa faixa, as características 

geológicas mudam bastante e entra-se numa outra zona do maciço Hespérico, a Zona 

Centro-Ibérica. Separando as duas zonas do Maciço Hespérico encontramos a faixa de 

cisalhamento Porto-Tomar (Gomes, 2008). 
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Figura 10: Unidades estruturais nacionais. 
Fonte: Carta geológica de Portugal à escala 
1:1000000, edição 2010, LNEG-LGM, 
Lisboa. 

 

A Orla Ocidental (ou Lusitânica), como já se referiu, é uma bacia sedimentar que se 

instalou no limite Oeste do Maciço Hespérico. Durante o Mesozoico, esta fossa 

relativamente estreita de direção NNE/SSW, recebia os sedimentos das áreas 

continentais envolventes (o Maciço Hespérico, a Este, e de uma área continental a Oeste 

de cujas Berlengas são o testemunho emerso). De acordo com Gomes (2008), a Orla 

apresenta duas fases distintas na sua evolução, muito dependentes da orogenia alpina: 

• primeira fase, entre o Triásico e o Cretácico Superior, denominada fase 

distensiva, onde ocorre a separação da microplaca Ibérica das placas 

circundantes, e se esboça a primeira plataforma continental. 

• segunda fase, após o Cretácico e até ao Miocénico, uma fase compressiva 

devida à    convergência entre as placas Africana e Euro-Asiática, que 

arrastam consigo a microplaca Ibérica e levam ao soerguimento relativo 

da Cordilheira central e ao consequente abatimento e enchimento das 

bacias interiores do Douro e Tejo. 
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Contudo, nesta unidade estrutural, a deformação consequente do ciclo orogénico 

alpino não foi muito importante e a sedimentação não foi muito espessa (com um 

máximo de cerca de 5000m – ver A. Ribeiro et all., 1979). Assim, as formas estruturais 

são, normalmente, formas simples e, em parte ajustadas às deformações do soco 

hercínico subjacente. 

Dentro da Orla Ocidental, e segundo A. Almeida da Benta (2006), a laguna de 

Aveiro está localizada sobre uma unidade sedimentar designada por bacia sedimentar de 

Aveiro, que «(…) fica situada entre o Maciço Hespérico, delimitado pela Falha Porto-

Tomar (a Leste), o alinhamento Tocha-Febres-Mogofores (a Sul) e o Oceano Atlântico 

(a Oeste).» Esta área é uma depressão «(…) preenchida, essencialmente, por sedimentos 

do Cretácico e do Quaternário, depositados em ambientes predominantemente lagunares 

com episódios, ou mais marinhos, ou mais continentais. Tudo indica que, desde o 

Cretácico Superior, o sistema sedimentar Laguna-Ilha Barreira, ocupa uma parte 

significativa da Bacia Sedimentar de Aveiro.» (Almeida da Benta, 2006: 6).  

No que respeita às formações geológicas (figura 11), «(…) desde Espinho até ao 

cabo de Sines o substrato em que assentam as formações quaternárias da faixa litoral 

corresponde a materiais mesozóicos e cenozóicos.» (Araújo, 1991: 84). No caso 

concreto da Laguna de Aveiro, o substrato é composto, essencialmente, por sedimentos 

Cretácicos (argilas margosas, arenitos e calcários margosos). 
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Figura 11: Mapa Geológico da Laguna de Aveiro. 
Fonte: Carta geológica de Portugal à escala 1:1000000, edição 2010, LNEG-LGM, 
Lisboa. 

 

Sobre estes sedimentos antigos está sobreposta a cobertura sedimentar fini-

cenozóica (entre o Pliocénico e o Holocénico), que domina os terrenos envolventes à 

área da laguna. Junto às cidades de Murtosa, Aveiro e Ílhavo encontramos um conjunto 

de conglomerados e areias datadas do Pliocénico/Plistocénico Inferior. Já a maior parte 

da área lagunar é composta por aluviões e areias de praia ou duna do Plistocénico e 

Holocénico.  
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Os aluviões quaternários são acumulações sedimentares compostas, sobretudo, por 

materiais arenosos, argilosos e siltíticos, bastante finos. As sondagens efetuadas no 

canal de Aveiro revelam uma espessura superior a 100 metros (Gomes, 2008). 

As areias de duna são acumulações eólicas, que integram grandes sistemas dunares 

de idade plisto-holocénica e que se desenvolvem entre Espinho e o cabo Mondego. 

Estes sistemas compostos por dunas longitudinais e parabólicas, que se vão dispondo do 

mar para o interior, envolvem muitas vezes pequenas lagoas e lagunas com barras 

permanentes ou intermitentes. (Araújo, 1991; Gomes, 2008). 

As areias de praia atuais bordejam o contacto da laguna com o mar. Estas 

acumulações arenosas são, em grande parte, formadas por materiais trazidos pela deriva 

litoral e provenientes do soco ígneo e metamórfico, existente a Norte de Espinho, com a 

eventual contribuição de materiais do próprio substrato sedimentar, essencialmente do 

Cretácico (Araújo, 1986; Gomes 2008). 

Assim, e em forma de síntese, no que respeita aos elementos geológicos e 

litológicos, a área de trabalho está integrada na Orla Ocidental Mesocenozóica e é, 

essencialmente, constituída por rochas sedimentares, quer no que respeita ao substrato 

mesozoico, quer à cobertura plistocénica e holocénica. Porém, a compreensão da 

geologia da área não está completa sem uma visão sobre a tectónica e a sismicidade, 

elementos que serão igualmente fundamentais para explicar a geomorfologia da laguna. 

2.3.1 Características Tectónicas e Sismicidade 

A tectónica desempenhou um papel fundamental na modelação da área em 

estudo, quer na abertura do rift Atlântico inicial, responsável para criação da Orla Meso-

Cenozóica, quer durante a movimentação alpina. 

No que respeita à sua estrutura tectónica, o substrato Mesozoico está afetado pelos 

movimentos tectónicos alpinos. A intensa fracturação verificada no soco hercínico que 

suporta este substrato, e de acordo com M.A. Araújo e A. Gomes (1991; 2008), parece 

dever-se a dois fatores fundamentais: 

• à proximidade da falha Porto-Tomar: esta zona de contacto entre a Zona 

Ossa-Morena e a Zona Centro-ibérica é uma das principais falhas 

Ibéricas. Esta falha pode ser interpretada como a sutura entre o 

continente Euroasiático (placa Armoricana) e Africano (Gondwana) e 
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que terá rejogado em várias orogenias e cuja movimentação se mantém 

até hoje (Ribeiro e Cabral, 1989). 

• à fronteira de placas Açores-Gibraltar. Aqui, sente-se a influência da 

zona de subducção a Sul do banco de Gorringe, relacionada com o 

choque entre a placa Ibérica e Africana. Para além disso, a partir do 

banco de Gorringe e prolongando-se para Norte, ao longo da margem 

Ocidental da Ibéria, junto ao litoral ocidental é possível que se esteja a 

formar uma nova zona de subducção  (Ribeiro, 2002).  

De acordo com a análise do extrato da carta da Neotectónica de Portugal de Cabral 

& Ribeiro (1988), figura 12, e do mapa elaborado por Gomes (2008) e que se encontra 

no anexo 6, na área de trabalho, a fracturação é de direção média N/S a NNW/SSE, o 

que corresponde à direção média da falha Porto-Tomar (designada como FTP no mapa). 

Salienta-se, igualmente, que esta falha corta a continuidade de outras falhas de direção 

distinta. Assim, a importância desta faixa de deformação parece ser primordial pois, 

para além de limite entre duas unidades estruturais (ZCI e ZOM), ela parece condicionar 

a fracturação da área. A orientação média das fraturas corresponde à da fracturação 

tardi-hercínica, o que demonstra que as movimentações recentes (deste a orogenia 

alpina à atualidade) levaram à «(…) reactivação de falhas tardi-hercínicas, que originou 

a fracturação em blocos, segundo dois eixos aproximadamente ortogonais.» (Benta, 

2006: 18). 
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Figura 12: Extrato da carta da Neotectónica de Portugal, de Cabral & Ribeiro (1988). As letras 
FPT (falha Porto-Tomar) e FP (falha provável) são de nossa autoria.  
Fonte: Carta Neotectónica de Portugal, 1/1.000.000, Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa, 
1989. 

 

Algumas das referidas movimentações enquadram-se no fenómeno da neotectónica. 

A neotectónica corresponde ao conjunto de movimentações ocorridas após a última 

reorganização da tectónica regional ou seja, nos últimos 2 milhões de anos (fim do 

Pliocénico). De acordo com a tipologia de deformação neotectónica sugerida por A. 

Ribeiro (1984), a área da Laguna de Aveiro parece ter sido afetada por um sistema de 

horst e graben em distensão, o que é corroborado pelas palavras de A. da Benta: «(…) a 

tectonização por fracturação está largamente representada por falhas, geralmente 

subverticais, que se orientam segundo dois sistemas ortogonais. São falhas de tipo 

“rotacional” e “em teclas de piano”, que provocam compartimentação em blocos (…)» 

(Benta, 2006: 20).  

No extrato da carta da Neotectónica de Portugal, de Cabral & Ribeiro (1988), 

mesmo junto à laguna, evidencia-se uma falha provável com movimentação 

desconhecida (designada como FP no mapa) que poderá relacionar-se com a eventual 
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zona de subducção a ocidente da costa nacional. Ribeiro (2002) e Cabral & Ribeiro 

(1989) referem que está a instalar-se uma área de subducção orientada no sentido N/S, 

ao longo da margem Ocidental da Península Ibérica, na zona de contacto entre a crosta 

continental e a oceânica. Esta eventual zona de subducção, poderá ser responsável pela 

sismicidade difusa verificada no litoral ocidental da Península.  

No que respeita à sismicidade, Portugal pode considerar-se um país de sismicidade 

moderada, uma vez que os macrossismos14 ocorrem com grandes intervalos de tempo 

entre si. A atividade sísmica nacional acontece devido à posição geotectónica em que o 

nosso país se insere: no cruzamento entre uma margem tectónica ativa entre as placas 

africana e euro-asiática (a falha Açores-Gibraltar), com uma margem tectonicamente 

passiva relacionada com a abertura do Atlântico e com uma possível zona de subducção 

a ocidente da costa nacional. É de evidenciar que a localização dos epicentros dos 

sismos nacionais é, maioritariamente, em área oceânica, o que potencializa a ocorrência 

de tsunamis. 

 De acordo com o levantamento efetuado por A. Gomes (2008) para a sua 

dissertação de doutoramento, na área da plataforma litoral compreendida entre Espinho 

e Águeda, englobando a região de Aveiro, registam-se poucas ocorrências sísmicas e de 

magnitude sempre inferior a 6. Contudo, existe uma atividade sísmica notória na 

fachada litoral e, no interior, a maioria dos sismos ocorre nas escarpas dos grandes 

relevos, o que sugere o seu soerguimento, ou nas proximidades da falha Porto-Tomar. 

Contudo, na região de Aveiro, assinalam-se alguns sismos históricos 

importantes. Para além de ter registado alguns danos consideráveis no terramoto de 

1755, os anos de 1931 e 1943 registaram sismos de 4,4 de magnitude. O recente sismo 

de 17 de dezembro de 2009, ocorrido a sudoeste do cabo de S. Vicente e que atingiu 5,7 

de magnitude, foi sentido com maior intensidade no Algarve, mas também em Aveiro. 

Esta situação sísmica parece apontar a «possibilidade de estarem a correr ajustamentos 

recentes na crosta, o que implicará o funcionamento de falhas importantes, como o 

sistema NNE/SSW associado à falha do Mamodeiro (Marques da Silva, 1990). (…)» 

(Gomes, 2008: 112). 

 

                                                 
14 Sismos que são percecionados pela população. 
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2.4 Características Geomorfológicas 

A história geológica de cada uma das unidades morfoestruturais presentes na 

área da laguna de Aveiro, da qual resultam litologias diferentes e condicionamentos 

tectónicos específicos, vai influenciar as formas de relevo. 

Se observarmos o mapa hipsométrico da área, concluiremos que a laguna de Aveiro 

está integrada numa longa faixa aplanada, com cotas inferiores a 200 metros, designada 

habitualmente na literatura geomorfológica por “plataforma litoral”. 

O conceito de plataforma litoral foi muito discutido entre geógrafos e 

geomorfólogos ao longo do tempo e nem sempre foi esta a designação atribuída à 

superfície aplanada e costeira que acompanha todo o litoral do país. Assim, a plataforma 

litoral corresponde a «(…) uma faixa aplanada, desigualmente levantada (entre o nível 

do mar e 200 a 250 m de altitude), larga, em geral, de algumas dezenas de quilómetros.» 

(Daveau, 1998: 53). Esta termina num rebordo interior, o “relevo marginal”, designação 

adotada por M. Araújo (1991), que faz a transição com o resto do continente. A sua 

morfologia aplanada resulta da sedimentação e da erosão marinha, caracterizando-se 

pela abundância de depósitos sedimentares. 

Apesar desta aparente regularidade, a plataforma litoral apresenta características 

diferenciadas em determinadas secções da costa nacional, como ficou evidenciado em 

trabalhos como os de B. Ferreira (1978), M. A. Araújo (1991), H. Granja (1992) ou A. 

Gomes (2008). Em determinados setores, apresenta-se como uma rampa que alcança o 

mar de forma suave mas, noutros, apresenta distintos patamares. Estes distintos 

patamares altimétricos podem justificar-se quer pelas variações eustáticas e climáticas 

quer, eventualmente, pelas movimentações tectónicas. 
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Figura 13: Enquadramento geomorfológico da área de estudo.  
Fonte: Gomes, A. (2008). Evolução geomorfológica da plataforma litoral entre Espinho e 
Águeda. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto: 
17. 
 

Posto isto, e no caso específico da área da laguna de Aveiro, a plataforma litoral 

atinge umas das maiores larguras ao longo da costa portuguesa. Apresenta-se com uma 

altitude máxima de cerca de 200 metros e um ligeiro declive em direção ao mar. Como 

é visível no mapa hipsométrico da figura 13, podemos escalona-la em três setores 

aplanados de diferente altitude, no sentido Oeste/Este, e declive muito suave: 

• o primeiro setor, mais a Oeste, contacta diretamente com o mar e 

estende-se até cerca de 50 metros de altitude. É dominado pelas areias e 

dunas litorais e pelos canais da laguna. 

• o segundo corresponde ao que A. Gomes (2008) designou, na sua tese de 

doutoramento, por “plataforma de Aveiro”. Com altitudes médias entre 

os 50 e os 70 metros, corresponde a uma rampa aplanada e muito suave, 

com altitude máxima de 70 metros no Mamodeiro e cuja delimitação 

parece ser de origem tectónica (falha do Mamodeiro). 
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• o terceiro setor é o mais interior. Entre os 100 e os 200 metros de 

altitude, e é dominado por topos contínuos e aplanados, alinhados com o 

relevo marginal com que contactam a Este. O encaixe dos vales, embora 

suave, torna-se mais evidente. Este setor corresponde ao que A. Gomes 

denominou por “plataforma de Albergaria” e Plataforma de Águeda”. 

Como se pode observar, a rede hidrográfica vem alterar o aspeto aplanado e 

contínuo da plataforma, rasgando-a com pequenos vales. 

Em direção ao interior, a plataforma é claramente limitada pelo relevo marginal. 

Tomando como ponto de referência o Rio Vouga, a Norte da laguna de Aveiro, este 

relevo apresenta um alinhamento contínuo segundo a orientação NNW/SSE, e começa a 

esboçar-se acima dos 200 metros de altitude. À medida que avançamos para o interior, a 

altitude aumenta culminando nas serras do Arestal (848 metros), Talhadas (804 metros) 

e Caramulo (1075 metros). 

Ao analisarmos o mapa hipsométrico e comparando-o com o extrato da carta 

neotectónica de Portugal da figura 12, parece inegável o papel da falha Porto-Tomar no 

condicionamento do relevo. A orientação das vertentes segue a orientação da falha 

(NNW/SSE) e são evidentes muitas escarpas de falha. A Sul da laguna, o relevo 

marginal perde parte da sua rigidez tornando-se mais aberto, devido aos vales talhados 

por vários cursos de água. 

2.5 O Litoral e a Costa 

A área de estudo reveste-se de particular importância uma vez que se trata do 

maior sistema lagunar à escala nacional. Apresenta-se com uma geometria bastante 

complexa, composta por uma multiplicidade de canais irregulares. No que respeita à 

batimetria, «(…) a laguna é pouco profunda (profundidade média 1m), com as zonas 

mais profundas situadas junto à embocadura, com profundidades superiores a 20m.» 

(Lopes e Dias, 2011: 159). 

Sendo a laguna de Aveiro um dos principais acidentes litorais da costa nacional e 

área de estudo fulcral deste trabalho, não poderíamos deixar de caracterizar mais 

pormenorizadamente o relevo costeiro e traçar uma evolução, ainda que muito 

simplificada, do litoral da área em estudo. 
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Como já se disse, na sua evolução e alteração atuam um vasto conjunto de fatores 

naturais como a estrutura e natureza das rochas, o clima, o relevo, a rede hidrográfica, a 

orientação da costa face à ondulação, as correntes, as marés, a tectónica, o isostasismo, 

entre outros, que se revelam fundamentais. Isto, para além do próprio Homem, cuja 

influência é recente mas de grande monta. Contribui ainda para esta complexidade 

tratar-se de um sistema altamente mutável quando analisado em distintas escalas 

espaciais (local, regional ou global) ou temporais (geológica ou histórica). 

Na verdade, o litoral e a linha de costa atuais apresentam uma configuração muito 

distinta da do passado e, para a sua compreensão, torna-se necessário conhecer a sua 

alteração ao longo do tempo. 

A evolução do litoral vai-se tornando mais clara à medida que caminhamos para o 

presente onde, às marcas e vestígios do passado impressos na paisagem, se juntam os 

documentos históricos produzidos pelo Homem. 

As variações eustáticas ou seja, as variações do nível do mar, são fatores primordiais 

para a compreensão do litoral. Segundo Mörner (2010), estas variações são controladas 

por múltiplas variáveis, atuantes em terra e no oceano, e cuja influência varia no tempo 

e no espaço. Tal como refere M. A. Araújo «As variações eustáticas têm um caráter 

tendencialmente global, enquanto os movimentos que se verificam no continente são 

claramente localizados no espaço. Do que fica dito, deduz-se facilmente que, para 

estudar como o nível do mar varia num dado período e num dado local, é necessário 

saber a resultante das tendências eustáticas e das tendências que se verificam do lado do 

continente. Por outro lado, as variações eustáticas podem ser ampliadas ou reduzidas, na 

sua amplitude, pelos movimentos do continente.» (Araújo, 2002: 76).  

Por isso, o próprio conceito de nível do mar revela-se um conceito relativo uma vez 

que «(…) não é uma referência objectiva, não se mede directamente. É um conceito 

ligado a uma escala temporal (mês, ano, etc.) que se traduz pela altura média da água do 

mar relativamente a um determinado ponto da rede geodésica e calculado com base na 

variação de fenómenos periódicos de origem astronómica, nomeadamente as marés, 

durante um longo período de tempo.» (Silva et all, 2008: 52). Sendo este muito variável 

no tempo e no espaço, já que está relacionando com um grande número de fatores como 

as marés, as ondas, a pressão atmosférica ou a temperatura da água, o ponto de 

referência para a medição das variações do nível do mar - o geoide – também se revelou 
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mutável podendo, de acordo com Mörner (2005), ser pouco credível para as variações 

em grandes escalas temporais.15  

O glacio-eustatismo, ou seja a relação que existe entre o volume total dos gelos 

continentais e o nível médio das águas do mar, muito embora não seja a única, é uma 

das principais causas das variações eustáticas, sendo condicionado pelas alterações 

climáticas, e resultando em variações rápidas e de grande amplitude. 

De acordo com A. Dias (2004), há 18 000 anos, no último máximo glaciário – o 

Würm, o nível médio das águas do mar encontrava-se 120 a 140 metros abaixo do atual 

e a linha de costa 30 a 40 quilómetros para Ocidente, muito próxima do bordo da 

plataforma continental. O litoral era uma vasta planície que contrastava com os vales 

entalhados das secções terminais dos rios. 

A. M. Soares (2004), através da determinação de parâmetros característicos do 

Aquífero Cretácico da bacia do Vouga16 concluiu que, neste período, a temperatura 

média anual da região de Aveiro seria de cerca de 9ºC, a contrastar com os 15ºC atuais. 

Após o Würm verifica-se um aumento da temperatura da Terra e, com o início do 

degelo das calotes e dos glaciares de montanha, entramos na grande transgressão 

holocénica (figuras 14 e 15) em que o nível do mar passou de cerca de -120m, há 

18.000 BP até próximo da cota atual (cerca de 5000 BP), com uma paragem há 11.000 

(Dryas recente). 

                                                 
15 O elipsoide é um modelo físico da Terra um esferoide ligeiramente achatado. Por outro lado, o 

geoide representa a forma que a Terra deveria ter para que a força gravítica fosse constante em todos os 
seus pontos (superfície equipotencial de referência). Foi com base neste modelo que se definiu o sistema 
de referência das altitudes ortométricas (datum altimétrico global) e, portanto, o nível médio das águas do 
mar. Este coincidiria com o geoide pois a superfície das águas seguiria a equipotencial do campo 
gravítico. Ora, as correntes de convenção verificadas ao nível do manto provocam deformações no 
interior da Terra que, por sua vez, alteram a superfície do geoide, cuja superfície pode estar acima ou 
abaixo do elipsoide, constituindo uma figura irregular. 

16 Estes parâmetros característicos referem-se ao teor dos isótopos de oxigénio e carbono nas águas 
subterrâneas bem como ao teor de gases nobres (He, Ne, Ar, Kr e Xe).  
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Figura 14: Presumível evolução do nível do mar ao largo da costa portuguesa desde o último 
máximo glaciário.  
Fonte: Dias, J.M.A.; Rodrigues, A.; Magalhães, F. (1997). Evolução da linha de costa, em 
Portugal, desde o último máximo glaciário: Síntese dos conhecimentos, Estudos do Quaternário, 
APEQ nº1, Lisboa: 54. 
 

 

Há 11 000 anos, no Dryas, recente uma inversão climática reinstalou as condições 

glaciares em muitos locais do Norte da Europa17 e entra-se novamente numa fase 

regressiva, conforme é visível na figura 14. Com o final do Dryas recente, o Holocénico 

inicia-se com um aquecimento contínuo e uma rápida fusão dos gelos. O nível do mar, 

nos primeiros dois milénios, sobe de forma muito rápida tornando-se, ao longo do 

tempo, uma subida mais moderada. Pensa-se que por volta dos 5000 BP o nível do mar 

atinge um nível muito semelhante ao atual. A partir daí verificam-se pequenas 

oscilações, resultantes de variações climáticas de pequena amplitude. 

                                                 
17 Pensa-se que esta inversão climática se deve ao rompimento das barreiras de gelo que sustinham os 

grandes lagos glaciários, sobretudo da América do Norte. A entrada de enormes quantidades de água 
doce, cujo ponto de solidificação é superior ao da água salgada, provocou uma rápida alteração na 
temperatura e salinidade das águas atlânticas que alteraram o sistema de correntes marítimas e 
conduziram a uma glaciação, embora curta no tempo, mas de caráter global. 
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Figura 15: Presumível evolução da linha de costa em Portugal desde o último máximo 
glaciário.  
Fonte: DIAS, J. M. Alveirinho (2004). A história da evolução do litoral português nos últimos 
vinte milénios. “A evolução Geohistórica do litoral português e fenómenos correlativos”, 
Universidade Aberta, Lisboa: 163. 

 

«Dado o facto das grandes variações eustáticas globais terem estabilizado com o 

final da transgressão flandriana, é de esperar que as variações eustáticas na costa 

portuguesa não tenham grande amplitude durante os tempos históricos. Sendo assim, 

uma vez que os factores de ordem natural têm uma evolução discreta, os factores de tipo 

antrópico podem passar a ter um papel dominante e passar a definir as tendências 
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actuantes em cada momento e em cada local em termos de avanço/recuo da linha de 

costa.» (Araújo, 2002b: 79). 

A. Dias (2004) refere que, desde o início da era cristã, os estuários atingiram um 

perfil de equilíbrio e começaram a contribuir com um maior abastecimento sedimentar 

para o litoral. Esta situação, de acumulação nas áreas costeiras reentrantes, levou a uma 

retificação da linha de costa. Entre os anos 600 e 1000AD, um agravamento das 

condições de pluviosidade, ventos fortes e de tempestades mais violentas e frequentes, 

intensificaram esta tendência para a acumulação sedimentar provocando a formação de 

litorais com praias arenosas e corpos dunares, como acontece em Aveiro. 

Durante a Idade Média, regista-se um período mais quente, o denominado ótimo 

climático medieval, séculos XI a XIV, que poderá ter correspondido a um período 

ligeiramente transgressivo. As atuais lagoas como as de Óbidos ou Santo André eram 

então reentrâncias abertas ao mar e, a laguna de Aveiro, apresentava-se bastante exposta 

ao mar. Contudo, apresentava já evidências da formação de um cordão litoral, bem 

desenvolvido no sentido Norte/Sul até às proximidades da ilha da Testada (figura 2) e 

algumas ilhas de areia no seu interior. Segundo F. Rebelo (2007) esta situação pode 

explicar-se pela sedimentação provocada por cheias rápidas, dependentes de chuvas 

violentas e ocasionais, proporcionando a alimentação em areias do processo de deriva 

litoral. 

Nos séculos XVI a XIX a Pequena Idade do Gelo, período de arrefecimento onde se 

regista um avanço dos glaciares alpinos e a uma consequente descida do nível do mar, 

embora pequena (que segundo van de Plassche, citado por M. Araújo (2008) seria de 

cerca de 25cm). De acordo com Araújo (2008) este arrefecimento não foi generalizado a 

todo o planeta mas, no caso concreto da costa nacional, as tempestades e os ventos 

fortes tornaram-se mais frequentes favorecendo a formação de dunas, o maior transporte 

de sedimentos e a propensão para um litoral em acumulação. No caso da laguna de 

Aveiro, o possível acréscimo no fornecimento de sedimentos poderá ter sido 

responsável pela formação e crescimento da restinga e contribuído para o fechamento da 

laguna.  
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Já no século XX, verifica-se um aumento da temperatura e uma redução substancial 

do abastecimento sedimentar, muito devido às atividades humanas18, entrando alguns 

setores da costa nacional em fase de erosão. 

Atualmente estamos num período de erosão do litoral uma vez que se verifica um 

défice de sedimentos, quer pela sua retenção nos estuários devido à subida do nível base 

na secção terminal dos rios, quer pela predominância da meteorização química no 

interior dos continentes, que fornece sedimentos finos e solúveis (Araújo, 2002b). 

A zona costeira de Aveiro é uma costa baixa e arenosa, de praias com areal extenso 

e expostas ao mar. Existem igualmente extensos corpos dunares que fazem a transição 

para a área mais interior desta zona. O corte na continuidade da linha de costa 

provocado pela barra artificial e pelos molhes entretanto construídos divide o litoral em 

dois setores com comportamentos distintos: um setor Norte e em situação de 

acumulação e um setor Sul atingido pela erosão. 

2.6.1 A costa 

A história da abertura da laguna e, sobretudo da fixação da sua barra, é um 

percurso cheio de vicissitudes, ao qual daremos destaque no capítulo seguinte. Contudo, 

o ano de 1808 é marcante para a configuração atual da laguna uma vez que é aberta 

artificialmente a barra, através de um molhe19 que cortou artificialmente o cordão 

litoral.  

                                                 
18 A ação antrópica sobre o litoral, já iniciada anteriormente, ainda que de forma indireta, com os 

arroteamentos das terras e a desflorestação, é sobretudo evidente após o século XIX onde passa a uma 
ação direta sobre a linha de costa com a construção de portos, barras, diques, molhes e esporões ou a 
realização de trabalhos de desassoreamento. A estas somam-se, sobretudo a partir de meados do século 
XX, a construção de barragens ou a exploração de inertes (litorais e fluviais) que reduziram, de forma 
evidente, o volume de sedimentos fornecidos à deriva litoral. 

19 Referenciado como molhe (estrutura costeira em que uma das extremidades se encontra em terra e 
outra no mar), segundo o Glossário de Termos Técnicos de Engenharia Civil de C. Peixeiro e H. Ruas, a 
construção efetuada pelo engenheiro Luís Gomes de Carvalho trata-se, na verdade, de um dique, uma vez 
que ambas as extremidades estão apoiadas em terra, já que a testa da obra nunca contactou com o mar. 
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Figura 16: Laguna de Aveiro e setores da costa (Setor Norte e Setor Sul) - Imagem da banda 4 
com expansão linear do contraste tonal. Ampliação do extrato da cena 204/32, (Landsat 7 
ETM+). 
Fonte: Global Land Cover Facility - http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml 

 

Assim, pela primeira vez, a continuidade da linha de costa é quebrada, criando-se 

dois setores com comportamento distinto que designaremos por “setor Norte”, 

referindo-se ao litoral a Norte da embocadura artificial da laguna, e “setor Sul”, em 

respeito ao litoral meridional20 (figura 16). 

Em ambos os setores, a costa é arenosa e aberta, composta por praias extensas 

longitudinalmente «(…) formadas por areias médias a grosseiras na sua parte emersa e 

por areias médias a finas na parte submersa. (…) A zona submersa apresenta pendor 

médio relativamente pequeno e um ou mais sistemas barra-fossa, que na atual situação 

                                                 
20 No seu trabalho Estudo Sintético de Diagnóstico de Geomorfologia e da Dinâmica Sedimentar dos 

Troços Costeiros entre Espinho e Nazaré J. Alveirinho Dias, Ó. Ferreira e A. Pereira sugeriram que a 
barra artificial de Aveiro teria separado um trecho de costa que, pelas suas características, configuraria 
um único setor contínuo. Para estes autores, esta barra é o ponto de separação entre o subsetor litoral 
Espinho-Aveiro e o subsetor Aveiro-Cabo Mondego (Dias et all, 1994: 21). 
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de falta sedimentar se encontram fragilizados ou possuem reduzidas dimensões.»21. Na 

transição entre a praia e a faixa costeira dominam desenvolvidos corpos dunares, como 

os que são visíveis na reserva natural das dunas de S. Jacinto. 

No setor Norte, o areal é regular, sem interrupções e a sua extensão, em largura, é 

muito elevada, quando comparada com o setor Sul. Esta situação deve-se, sobretudo, à 

construção do molhe norte que provoca alteração na deriva litoral e consequente 

retenção de areias a barlamar.  

No setor Sul, a reduzida alimentação de areias, devido à interrupção da deriva litoral 

já referida, faz com que o balanço sedimentar seja, em geral, negativo. Assim, verifica-

se um recuo da linha de costa, que se manifesta num areal com extensão claramente 

inferior à do setor Norte. Nas praias, proliferam as estruturas antrópicas de defesa da 

costa, como por exemplo nos areais da costa Nova ou da Vagueira. Assim, e em 

oposição ao setor Norte, o areal encontra-se fragmentado em pequenas praias que 

alteram a configuração natural contínua da linha de costa. A construção destas 

estruturas de defesa da costa (paredões e esporões) provoca alterações no 

comportamento morfodinâmico e nos perfis de praia. 

Mas a característica mais marcante do litoral em estudo é a laguna à qual daremos 

particular atenção. 

2.6.2 A laguna de Aveiro 

A área de estudo reveste-se de particular importância uma vez que se trata do 

maior sistema lagunar à escala nacional. 

A sua formação e constituição são geologicamente recentes. Segundo os trabalhos 

de S. Silva (1875) que constituíram o ponto de partida para os de A. Loureiro (1904), F. 

Neves (1935 e 1956a), F. Martins (1947), Amorim Girão (1951), R. Cunha (1959), C. 

Abecassis (1961) ou Alveirinho Dias (1994), a laguna terá iniciado a sua formação há 

cerca de 1000 anos com o desenvolvimento de um cordão arenoso apoiado nas 

proximidades de Espinho e atingindo uma configuração semelhante à contemporânea 

em meados do século XVII. 

                                                 
21 Sistema nacional de informação dos recursos do litoral - http://geo.snirh.pt/snirlit/site/consulta.php 
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Assim, e de acordo com o comportamento da laguna, decidimos dividir a sua 

constituição em duas fases distintas:  

• pré-antrópica: que corresponde ao período anterior à fixação da abertura 

artificial da laguna onde a sedimentação e formação das restingas se 

faziam livremente e sem intervenção direta do Homem. 

• antrópica: após a primeira intervenção humana na abertura da barra 

(1756), tornando-se esta fase muito mais evidente depois da fixação da 

embocadura artificial (1808) e respetivas obras de apoio, onde o 

comportamento morfossedimentar da laguna passa a ser influenciado 

diretamente pelo Homem.  

 2.6.2.1 A fase pré-antrópica 

Desde o século X22, que existem documentos referentes à produção de sal em 

Aveiro. Ora «A laboração do sal só é possível em ambientes sedimentares confinados a 

regimes mareais, estuarinos ou lagunares. As referências históricas a salinas implicam, 

portanto, a existência coeva de qualquer barreira entre o mar e o local de laboração 

(…)» (Teixeira, 1994: 216). Contudo, a formação da restinga seria ainda muito 

confinada ao setor norte, junto à Torreira, visto que doações e descrições 

contemporâneas referem que os rios Vouga e Antuã desaguavam livremente no oceano 

e não havia qualquer restinga a ocidente da zona costeira da Murtosa. 

A escritura de doação da ilha da Testada em 140723, documento que se encontra na 

“Colectânea de Documentos Históricos”, orientada por Rocha Madahil e publicada pela 

Câmara Municipal de Aveiro em 1959, para além de tornar evidente a formação de ilhas 

no interior da atual laguna, sinónimo de assoreamento, refere ainda a posição da barra 

junto a esta ilha. 

O foral de Aveiro, de 1515, nomeia três ilhas já instaladas na laguna: Testada, 

Monte Farinha e Travisco, tendo a primeira já sido referida, dando indicações que a 

barra se encontrava nas imediações da ilha de Monte Farinha. Ao longo deste século, a 
                                                 
22 Data de 26 de janeiro de 959 a carta de doação da condessa Mumadona Dias ao Mosteiro de 

Guimarães onde, entre as propriedades doadas, se referem as marinhas de sal em terras de Aveiro. 
23 Nesta escritura de doação da ilha da Testada, D. João I cede a referida ilha ao prior Álvaro Camelo 

para a criação de gado cavalar. Existem, para além deste, vários documentos que referem as ilhas 
interiores da laguna como lezírias e áreas de pastagem para o gado bovino e cavalar, o que significa que 
já estariam consolidadas e se manteriam num limite superior ao das marés. 
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barra assume uma localização muito próxima da atual, como é visível no excerto do 

mapa de Álvaro Seco, apresentado no anexo 10. Apesar dos erros e incorreções, que não 

nos cabe neste trabalho abordar, este mapa evidencia o assoreamento da laguna quer no 

número crescente de ilhas representadas no seu interior, quer na comunicação do 

sistema lagunar com o mar, através de um canal cada vez mais estreito. 

 

 

Figura 17: Pormenor de Aveiro, Carte des costes de Portugal et de partie d'Espagne depuis le 
cap de Finisterre jusque au détroit de Gibraltar. H. van Loon (gravador), 1751, Escala [1:1 000 
000]. 
Fonte: Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (1873 
B) -  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5966956n 

 

Apesar da limitação destes mapas enquanto fontes representativas do litoral, ao 

analisarmos os mapas dos séculos XVI e XVII24, como o excerto exemplificativo da 

figura 17, verificamos que a restinga surge cada vez mais alongada na direção Sul, 

afastando a entrada da laguna da vila de Aveiro. Surgem indicações de bancos de areia 

                                                 
24 Segundo Alegria e Dias (1994a) ou Moreira e Dias (2005), apesar de contemporâneos de 

representações mais rigorosas, muitos dos mapas dos séculos XVI e XVII eram cópias de outros 
anteriores onde o desenho dos portos ou de secções da costa de maior relevância eram muitas vezes 
exageradas. 
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bem como das profundidades dos canais, em braças, que comprovam a dificuldade de 

entrada na barra e o assoreamento. Aparecem também símbolos representativos das 

marinhas o que, como já se disse, corrobora a existência de um regime lagunar. 

Contudo, esta sinalética já não surge na região de Ovar o que permite depreender que a 

propagação da maré nos canais mais a Norte já se efetuava com grande dificuldade, 

devido ao afastamento e estrangulamento da abertura da laguna, impedindo a produção 

de sal. 

O crescimento da restinga ao longo do século XVII provoca a contínua migração da 

barra para Sul, encontrando-se já, em 1687, nos areais da Vagueira. No século XVIII, 

em 1756, a barra encontra-se quase totalmente fechada junto ao areal de Mira. 

Contudo, até ao século XV a barra e a laguna ofereciam boas condições para a 

navegabilidade, com boa comunicação entre canais e facilidade na propagação das 

marés (que se pode depreender através da produção de sal). Estas só começam a 

degradar-se no século XVI25. Em 1687 o mau estado da barra e o assoreamento da 

laguna é atestado por engenheiros holandeses requisitados a fim de estudarem a abertura 

de uma nova barra. Os catorze meses de observações foram suficientes para concluir 

que «(…) as águas da ria não se escoavam com rapidez porque o canal da barra era 

muito longo, pois a barra estava situada a mais de três léguas para o sul de Aveiro (…)» 

(Neves, 1937: 99). 

Assim, e como demonstra a síntese evolutiva no anexo 11, podemos inferir que, 

desde muito cedo, ocorreu a formação de uma restinga Norte-Sul e a barra, abertura do 

sistema lagunar, mostrou tendência a deslocar-se para Sul, no sentido da deriva litoral 

dominante. Regista-se também uma propensão para a colmatação da laguna, evidente no 

crescente número de ilhas e bancos de areia formados. Esta evolução enquadra-se no 

comportamento geral manifestado pelas lagunas descrito por Pugh (1996): «Lagoon 

entrances (…) are often deflected by the spits which develops in the direction of along-

shore sediment transport (…) may migrate in the direction of the transport and become 

sealed at times of low tidal ranges and currents, after which new entrances are 

developed elsewhere.» (Pugh, 1996: 346).   

                                                 
25 Em 1517, a população de Aveiro apresenta nas cortes o primeiro lamento sobre o estado deficiente 

da barra. 
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O afastamento da barra para Sul, acompanhando o crescimento da restinga (ver 

figura 18 e anexo 11), apesar de contínuo, não parece ter uma progressão regular ao 

longo do tempo. Esta irregularidade é explicada pelos inúmeros fatores atuantes neste 

fenómeno de acumulação de areias (como o clima, o regime dos rios, as marés, a 

ocupação do solo…). 

A construção de um cordão litoral em frente à foz do Vouga, impedindo-o de 

desaguar diretamente no oceano, parece ter resultado numa intensificação do 

assoreamento da laguna. «No Inverno, o caudal aumentava, provocando inundações, 

arrastando terras e areias, retidas nas raízes e folhas junto das margens, num mecanismo 

que se repetia e provocava o desaparecimento de vários canais e lagoas; mas, de Verão, 

diminuía a sua capacidade de escoamento, devido à diminuição do caudal dos cursos de 

água dada a tendência para a formação de cordões litorais que, conjugados com outros 

factores (ventos fortes, e frequentes como a nortada, concorriam para o assoreamento da 

laguna de Aveiro.» (Amorim, 2008a: 42). A amplitude das marés e a sua propagação 

tornam-se cada vez menores, sendo o escoamento das águas do interior da laguna feito 

muito lentamente o que afeta a produção de sal. 
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Figura 18: Planta onde estão localizadas as diversas posições da barra de Aveiro ao longo do 
tempo, pelo engenheiro adjunto D. A. Mateus de Lima. 
Fonte: AMORIM, I. (2008). Porto de Aveiro: entre a terra e o mar, Aveiro: 52. 
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2.6.2.2 A fase antrópica 

Após o encerramento da barra no areal de Mira em 1756, iniciam-se as ações 

para a abertura e fixação da barra. Começa então a fase que designo como antrópica. É a 

esta fase que dedicaremos o terceiro capítulo deste estudo, sobretudo às obras efetuadas 

e seus impactos na dinâmica da laguna durante a administração de engenheiro Silvério 

Augusto Pereira da Silva (de 1858 a 1886). Contudo, importa, desde já, efetuar uma 

resenha breve da evolução deste espaço sobre a influência mais intensa do Homem. 

Com a colmatação da laguna, o afastamento da barra e o isolamento do mar as 

populações padecem de severos problemas de ordem física (inundações, estagnação das 

águas, propagação de doenças…), de ordem económica (diminuição da entrada/saída de 

navios no porto, da pesca, do comércio e da produção de sal, terras agrícolas 

alagadas…) ou demográfica (estagnação da população e diminuição da população 

urbana) manifestados na Memória Descritiva […] na abertura da Barra de Aveiro […] 

de Luís Gomes de Carvalho e em missivas várias enviadas ao poder local e central que, 

de acordo com Amorim (2008a), encontrariam resposta no consecutivo envio de corpos 

militares e engenheiros a Aveiro na tentativa de resolução dos problemas apresentados 

com a abertura de uma nova barra artificial26. 

Como já se disse, desde finais do século XVII, que especialistas holandeses 

observam e avaliam o estado da barra, considerando-o pouco favorável. 

Apesar de, desde 1756, se encomendarem projetos e opiniões a engenheiros para a 

abertura e fixação de uma barra funcional, «(…) a primeira intervenção real, não foi 

feita por nenhum técnico, mas por um homem que assumiu uma responsabilidade 

enorme (…)» (Amorim, 2008a: 115). O capitão-mor de Ílhavo, João de Sousa Ribeiro é 

quem abre uma comunicação com o mar no areal da Vagueira em frente ao forte velho, 

após este fecho da barra. (veja-se a figura 18). 

Quase dez anos volvidos e o canal aberto, cada vez mais estreito, não resolve os 

problemas de navegabilidade face à colmatação da laguna e o próprio porto é colocado 

em causa dada a profundidade insuficiente. 

                                                 
26 No cumprimento da sua tarefa, os referidos engenheiros realizaram vários levantamentos 

cartográficos que nos dão uma imagem concreta da laguna e da barra e que analisaremos no ponto 
seguinte deste trabalho. 
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Quadro II – A posição natural da barra e propostas de fixação 
 

Data Engenheiros 
Localização Natural 

da Barra 
Proposta de Fixação 
da Barra Artificial 

1756 Carlos Mardel Mira 
½ légua a Sul da Capela de São 

Jacinto 

1757 
João de Sousa Ribeiro (não 
técnico) 

Mira (obstruída) Canal da Vagueira 

1758 
Francisco Xavier do Rego 
Francisco Pinheiro da Cunha 
Adam Venceslas Hetochoffs 

Vagueira 
Conservar a barra aberta no 

canal da Vagueira 

1758 
Louis d’Alincourt 
François Hyacinte de Polchet 

Vagueira São Jacinto 

1777 
Guilherme Eldsen 
Isidoro Paulo Pereira 
Manuel de Sousa Ramos 

¾ de légua a sul da Vagueira 
Entre o Nossa Senhora das 

Areias e S. Jacinto 

1780 João Iseppi ¾ de légua a sul da Vagueira 
Conservar a barra aberta no 

canal da Vagueira 

1788 Guilherme Valleré Mira ? 

1791 
Estêvão Cabral 
Louis d’Alincourt 

? Capela de São jacinto 

1802 
Reinaldo Oudinot 
Luís Gomes de Carvalho 

Mira (obstruída) 
Entre o Nossa Senhora das 

Areias e S. Jacinto 

 
Fonte: Adaptado de AMORIM, I. (2008a) Porto de Aveiro: entre a terra e o mar, Aveiro:118. 

 

Em 1791, o sistema lagunar fecha e, momentaneamente surge, uma abertura natural 

no areal de São Jacinto e que estabelece a ligação ao mar. Quase não se verifica 

propagação das marés no interior da área lagunar e o Rio Vouga não consegue escoar os 

sedimentos, o que se reflete na profundidade diminuta da laguna e no estreitamento dos 

canais. 

A laguna reabre em Mira, provavelmente por ação das tempestades, tendo por 

momentos coexistido com a abertura em São Jacinto. Esta abertura, não modifica em 

muito a situação anterior. É estreita e muito afastada do centro do sistema lagunar, logo 

não consegue alterar o comportamento das marés no interior da laguna, sendo estas 

praticamente nulas, e dificulta o escoamento das águas do Vouga. 

A situação de intermitência da barra e colmatação da laguna mantém-se e, após 

vários projetos de abertura e/ou fixação da barra, que podemos analisar no quadro II, e 

num momento em que a laguna se encontrava inundada, Luís Gomes de Carvalho abre a 

barra de Aveiro no local onde ainda hoje se localiza. 

 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

64 

 

As estruturas edificadas por este engenheiro em 1808 resumiam-se a um dique, no 

sentido Este-Oeste e que infletia para És-Sudeste em direção à Gafanha e cortando o 

canal de Mira (figura 23). Neste dique, estava aberta uma comporta (comporta da 

Cambeia). Durante a sua direção, até 1823, este engenheiro continuará a consolidar e a 

reparar as obras da barra e a edificar estruturas de apoio, como cais ou estradas de 

ligação, mantendo, em grande parte da sua direção, a boa navegabilidade da laguna. 

Nos dez anos que se seguiram, «a administração do Estado, anarchisada pelas lutas 

civis, desinteressara-se (…)» (Cunha, 1959: 16) do problema da barra. A 

superintendência das obras da barra não designou nenhum diretor, ficando estas a cargo 

dos operários mais conscientes que faziam reparações urgentes e iam mantendo as 

condições mínimas de navegabilidade. 

Após 1834, a direção das obras é entregue a uma multiplicidade de diretores (quadro 

síntese anexo 13) que pouco ou nada fazem pela manutenção da barra ou pelo 

desassoreamento da laguna. A barra aberta artificialmente sofre assoreamento, 

sobretudo do lado Sul, e a subida do nível das águas no interior da laguna provoca 

inundações. 

Em 1858, toma posse na administração da barra a mais longa direção de sempre (28 

anos de duração) chefiada pelo engenheiro mais laborioso após Gomes de Carvalho – 

Silvério Augusto Pereira da Silva – a cuja direção e obras nos dedicaremos no capítulo 

seguinte. Durante toda a sua administração, e embora se sentisse limitado pelos 

condicionalismos financeiros impostos pelo governo, as várias obras que efetuou 

permitiram contrariar o assoreamento natural e garantir a navegabilidade da barra e da 

laguna. Apesar de a laguna ter uma comunicação mais permanente com o mar, a 

tendência natural para a acumulação de sedimentos e colmatação da área lagunar 

continua. As obras efetuadas, foram sempre planeadas como resposta a este 

comportamento, agora profundamente alterado pelas construções antrópicas. 

Contudo, a sua direção foi abruptamente finalizada com a dissolução da Junta 

Administrativa e Fiscal das Obras da Barra de Aveiro, em 1886, e sua substituição pela 

Circunscrição Hidráulica de Coimbra. 

Durante o século XX, a barra e a laguna continuam a ser objeto de preocupação. A 

barra está fixada e a laguna mantém a comunicação com o mar mas, a sua 

navegabilidade está muito dependente das condições meteorológicas, da época do ano e 
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da agitação marítima. Um novo conjunto de construções inicia-se em 1930, de onde se 

destacam o sistema triangular de diques projetados pelo engenheiro Von Hafe e o 

prolongamento dos molhes Norte e Sul, que só terminam em 1987. Desde essa data, a 

laguna e a sua abertura assumiram uma configuração próxima da atual. 

 

Após a análise destas duas fases, e em jeito de conclusão, poderemos afirmar: 

• desde a formação da laguna é evidente o papel da deriva litoral (Norte-

Sul) na formação de uma restinga, que vai crescendo em direção a Sul e 

fechando a laguna ao mar; 

• no século XV, com a formação de acumulações de sedimentos no interior 

da laguna, torna-se evidente a tendência natural para o assoreamento e 

colmatação deste corpo lagunar; 

• a migração do cordão de areias para Sul impediu o rio Vouga de 

desaguar diretamente no oceano contribuindo para a alteração da 

configuração da foz e para a acumulação de sedimentos e consequente 

estreitamento dos canais e diminuição da profundidade; 

• a abertura da laguna mostrou um caráter errante alterando a sua 

localização e configuração, muitas vezes dependente de fenómenos 

meteorológicos extremos, da agitação marítima ou do regime hídrico do 

Vouga; 

• as várias localizações e aberturas da barra, naturais ou artificiais, 

provocaram alterações no regime de marés no interior da laguna bem 

como nas correntes interiores e na profundidade dos canais; 

• as construções antrópicas foram sempre no sentido de impedir a evolução 

natural para o assoreamento e extinção da laguna, à semelhança do que 

sucedeu em Esmoriz ou Mira27. 

 

 

                                                 
27 As denominadas “barrinhas” de Esmoriz e de Mira são hoje são pequenas lagoas onde a 

comunicação com o oceano é feita de forma esporádica e artificial. Na sua génese eram antigas lagunas 
costeiras que, sofreram intenso assoreamento e foram isoladas do mar pelos cordões litorais.  
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2.6 Características Hidrográficas 

O conhecimento das características hidrográficas é de grande importância para 

compreender a hidrodinâmica da laguna, o seu comportamento perante a introdução de 

construções artificiais e o caráter das propostas apontadas pelos diferentes engenheiros 

que aí operaram, cujo principal objetivo era mitigar os problemas da barra e do 

assoreamento. Assim, os parâmetros hidrográficos analisados serão divididos em três 

grupos: dinâmica fluvial, dinâmica do oceano e dinâmica interior da laguna. 

2.5.1 Dinâmica fluvial 

A intensidade desta ação erosiva fluvial está dependente do regime hídrico sendo 

este, por sua vez, condicionado por um grande leque de fatores como o clima, o relevo, 

o substrato geológico, o coberto vegetal ou a ação do Homem. No caso da laguna de 

Aveiro, a dinâmica fluvial tem um papel decisivo na formação e comportamento desta 

área lagunar. 

Os cursos de água estão hierarquizados, de acordo com o volume de água que 

transportam, constituindo um sistema interligado (rede hidrográfica). O território 

drenado por um sistema fluvial chama-se bacia hidrográfica.  

Figura 19: Bacia e rede hidrográfica principal na área em estudo. Localização da estação de 
nossa autoria. 
Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do Vouga - http://www.arhcentro.pt 
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No que respeita à rede hidrográfica, o rio Vouga, com orientação geral Este-Oeste, é 

o curso de água principal e, juntamente com os rios Rio Caster, Rio Antuã e Rio Boco 

formam a rede hidrográfica da área da laguna. Contudo, este sistema fluvial não 

constitui um sistema único uma vez que, apesar de serem considerados afluentes do 

Vouga, os rios Águeda, Cértima, Caster, Antuã e Boco desaguam nos canais da laguna e 

não diretamente no Vouga. Todos têm a nascente no relevo marginal, com exceção do 

rio principal que corta este relevo e nasce na Serra da Lapa acerca de 930 metros de 

altitude. Segundo A. Gomes (2008) o relevo marginal e a rede de fracturação 

condicionam, muitas vezes, o traçado dos cursos de água contudo, na área da laguna tal 

não parece verificar-se o que vem salientar a irrelevância da estrutura geológica quando 

o traçado da rede hidrográfica se faz sobre sedimentos. Aqui, os vales apresentam-se 

muito abertos, extensos e com cotas muito reduzidas formando, à volta da laguna, uma 

planície aluvial. Esta secção terminal do Vouga e seus afluentes é designada, em termos 

hidrológicos, por “baixo Vouga lagunar”. 

A sua bacia hidrográfica, segundo o plano da bacia hidrográfica do Vouga (1999) 

apresenta uma dimensão de 3645km². As serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Freita, a 

Norte, e do Buçaco, a Sul, compõem os interflúvios que separam a bacia do Vouga das 

do Douro e Mondego. No que respeita ao balanço hídrico simples28, a bacia hidrográfica 

do Vouga, à semelhança das bacias do norte do país, apresenta um balaço positivo 

próximo dos 500mm (Ramos, in Geografia de Portugal, 2005: 394), mas no que toca ao 

regime hídrico este merece uma atenção mais particular.  

Orlando Ribeiro (Ribeiro; Lautensach e Daveau, 1999: 485), salienta o caráter 

irregular dos regimes hídricos e a sua estreita relação com a precipitação:  

«Como registo fiel da sequência da precipitação, determinada pelos 
tipos de tempo indicados ao delinear da marcha anual do clima, o regime 
dos rios reflecte, nas suas brutais variações, o forte contraste entre um 
Inverno chuvoso, “atlântico”, e um estio “mediterrânico” caracterizado pela 
estabilidade do tempo quente e seco. E assim como os elementos climáticos 
variam de ano para ano, assim também o regime dos rios sofre oscilações.»  

 

                                                 
28 O balanço hídrico simples corresponde à diferença entre a precipitação (P) ocorrida na área e a 

evapotranspiração potencial (ETP - perda máxima possível de água para a atmosfera) ou seja P-ETP. 
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O rio Vouga não é exceção e o seu regime é marcado pela irregularidade mensal e 

anual, uma vez que é essencialmente condicionado pela precipitação29. Na sua bacia 

hidrográfica, e segundo os dados do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Vouga, Mondego e Lis, o escoamento médio mensal30
 é de 2602 hm³. Este valor 

aproxima-se muito do por nós calculado31 (2607,9 hm³), para a secção de Ponte de 

Vouzela, no Vouga o que valida a utilização destes dados para ilustrar o regime hídrico 

deste rio. 

Assim, o Vouga mostra uma grande variação do escoamento médio mensal ao longo 

do ano (figura 20) tal como os restantes rios que correm em território nacional.  
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Figura 20: Escoamento médio mensal na bacia do Vouga, entre 1990 e 2007.  
Fonte: Dados disponíveis em SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
em - http://snirh.inag.pt/ 

 

Apresenta duas estações hidrológicas bem marcadas: 

                                                 
29 Segundo P. Castanheira e F. Santos (2007), apesar da influência manifesta da 

precipitação, no caso específico do rio Vouga o regime hídrico, na sua secção terminal, é 
igualmente influenciado pelo efeito das marés. 

30 Escoamento é a quantidade de água que atravessa uma secção de um curso de água num 
dado intervalo de tempo. Normalmente o valor é expresso em volume (hm³, dam³ ou m³) 
correspondente à sua distribuição sobre a área da bacia hidrográfica. 

31
 Média aritmética calculada tendo por base os valores de escoamento de séries anuais 

completas entre 1990 e 2007, com base nos dados disponíveis em SNIRH - Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos, para a secção de Ponte de Vouzela, no Vouga. 
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• uma estação com valores de escoamento médio elevados: no semestre de 

novembro a abril, sendo o mês de janeiro o que se destaca por valores de 

escoamento acima do percentil 80%. Este período coincide com os 

valores de precipitação média mensal mais elevados ao longo do ano 

(figura 6).  

• uma estação em que os valores de escoamento médio são reduzidos: no 

período de maio a outubro, e que coincide com o período anual de menor 

precipitação, em que é evidente a redução do escoamento. Destacam-se 

os meses de julho, agosto e setembro, meses secos, em que os valores do 

escoamento são inferiores ao percentil 20%. 

Como seria de esperar, o escoamento médio relaciona-se intimamente com a 

distribuição anual da precipitação. É de destacar o comportamento do escoamento no 

mês de outubro em que não atinge valores muito elevados apesar de se verificar uma 

precipitação média de 96,1mm (período 1930/2000). Isto acontece pois as primeiras 

precipitações começam por reabastecer as reservas de água do solo não contribuindo 

imediatamente para o escoamento. 
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Figura 21: Escoamento médio anual na bacia do Vouga, entre 1990 e 2007. A sequência 
temporal não é contínua uma vez que se escolheram apenas anos hidrológicos com séries de 
dados completas. 
Fonte: Dados disponíveis em SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
em - http://snirh.inag.pt/ 

 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

70 

 

Ao analisarmos o comportamento do escoamento durante os doze meses em 

diferentes anos (figura 21), verificamos irregularidades mensais dependentes de 

precipitações excecionais mas também das características fisiográficas da bacia. 

Segundo A. Quintela (1996) uma bacia hidrográfica pequena como a do Vouga tem uma 

reduzida capacidade de armazenamento superficial e subterrâneo o que resulta em picos 

de escoamento sempre que ocorrem precipitações abundantes. 

Para além da variabilidade mensal, a irregularidade anual é também notória quando 

se observa a diferença entre o escoamento em anos secos e em anos húmidos. 

O escoamento da bacia do Vouga reflete a grande variabilidade anual do clima de 

Aveiro, a que já nos referimos no ponto 2.2. A título de exemplo vejam-se os caudais 

máximos em Ponte de Vouzela, no rio Vouga, verificados entre 1917 e 2003. 

 

 

A grande discrepância entre os caudais máximos mais elevados e mais reduzidos 

naquela secção demonstra a enorme variação interanual e mensal. Comparem-se os 

valores de caudal máximo no mês de janeiro de 2001 com o de 1976 ou repare-se no 

ano de 1992 em que foi o mês de abril o que registou maior caudal máximo registado 

nesse ano.  

Esta ocorrência de picos de escoamento na bacia chama a atenção para uma das 

características da bacia do Vouga – o seu elevado risco de cheia. Esta preocupação está 

bem patente no Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga (PBH) de 2002, publicado no 

Decreto Regulamentar nº 15/2002,de 14 de março, capítulo 7, alínea b): 

«Na área do PBH do Vouga existem diversas causas para a 
ocorrência de inundações com efeitos gravosos, como sejam: Cotas baixas: 
extensa zona de planície aluvionar; Influência das marés, que se fazem 

Quadro III – Caudais máximos anuais da estação ponte de Vouzela (Vouga) 
 

Caudais máximos mais elevados Caudais máximos mais reduzidos 

Ano Mês Caudal (m³/s) Ano Mês Caudal (m³/s) 

1995 Dezembro 553,67 1976 Janeiro 23,24 

2001 Janeiro 525,25 1989 Fevereiro 53,18 

2003 Janeiro 541,18 1944 Dezembro 57,64 

1939 Janeiro 463 1992 Abril 57,64 

Fonte: SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos em - http://snirh.inag.pt/ 
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sentir até à zona de Eirol, na confluência dos rios Águeda e Vouga; 
Incêndios florestais, com a consequente diminuição do coberto vegetal; 
Secções de vazão insuficientes em pontes e pontões.» 

 

Sendo sobretudo as áreas agrícolas da região lagunar as mais afetadas, o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Vouga chama atenção para a importância dos novos projetos, 

sobretudo da futura barragem de Ribeiradio, no controlo das cheias. Sabendo que o 

transporte sólido dos rios é muito alterado pelas barragens32 esta nova alteração ao 

regime natural do rio trará, certamente, alterações no transporte de sedimentos que 

influenciarão a laguna e as praias do litoral adjacente. 

2.5.2 Dinâmica do oceano 

«Coasts formed by gravels, sand and mud deposits are in a state of continuous 

erosion and deposition, and their structure is strongly influenced by tides and waves.» 

(Pugh, 1996: 395). Assim, os grandes movimentos proporcionados pelo oceano, 

nomeadamente as marés, correntes ao longo da costa e as ondas, afetam o 

comportamento da laguna de Aveiro. 

2.5.2.1 As Marés 

Pugh (1996) e Masselink & Hughes (2003) evidenciam o papel das marés na 

dinâmica e construção de sistemas litorais. A essa mesma conclusão chega S. Teixeira 

(1994) na sua tese de doutoramento dedicada à dinâmica morfossedimentar da laguna de 

Aveiro em que refere que as marés são um dos agentes que mais «interfere na dinâmica 

da laguna» (Teixeira, 1994: 35). 

As marés são movimentos oscilatórios do nível do mar, devido à atração da Lua e do 

Sol sobre as partículas líquidas dos oceanos. Os seus movimentos e amplitude, de 

caráter periódico, são provocados pelos movimentos orbitais da Terra e da Lua, e 

influenciados pelas irregularidades do contorno e profundidade das bacias oceânicas. 

Ao largo da costa de Aveiro, e à semelhança de toda a costa nacional, as marés são de 

                                                 
32 Segundo C. Ramos (in Geografia de Portugal, 2005), recorrendo a dados presentes no Plano 

Nacional da Água, estima-se que, devido às barragens já construídas, o transporte sólido do rio Vouga 
tenha diminuído 23,1dam³/ano. 
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tipo semidiurno, uma vez que, durante um dia, apresentam duas preia-mar com uma 

amplitude média de 2 metros na embocadura da barra. 

 

 
 
Figura 22: Altura da preia-mar e da baixa-mar em Aveiro (barra), nos meses de março (A) e 
junho (B) de 2011 
Fonte: Dados disponíveis em: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html 

 

Ao observarmos os dados para os meses de março e junho, confirmamos que 

existem duas preia-mar e duas baixa-mar diárias. Contudo é de salientar que, no mesmo 

dia, uma das preia-mar é quase sempre mais alta do que a outra. Esta situação explica-se 

pelo posicionamento da Lua em relação ao plano equatorial terrestre: a preia-mar mais 
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alta (direta) resulta da atração direta da Lua no local; a preia-mar mais baixa (reflexa) 

resulta da atração da Lua exercida no ponto oposto da Terra quando a Lua se afasta do 

plano do Equador isto é, no caso das marés ditas tropicais. 

Ao longo do mês de março é evidente a diferença de amplitude entre as marés 

vivas e mortas. Quando o Sol, a Lua e a Terra se encontram alinhados, nas fases da lua 

Cheia e Nova, as suas forças gravitacionais somam-se, exercendo maior atração, e 

provocando uma maré de maior amplitude (maré viva). No caso de Aveiro, as marés 

vivas registam uma altura máxima de 3,53 metros acima do zero hidrográfico (tabela 

das marés, FCUL, 2011). Quando o Sol e a Lua estão em quadratura, formando um 

ângulo de 90º entre si, nas fases de Quarto crescente e Quarto minguante, a influência 

do Sol e da Lua subtraem-se e ocorrem as marés de mais baixa amplitude ao longo do 

mês (marés mortas). Para Aveiro, as marés baixas vivas têm uma altura mínima de 0,5 

metros acima do zero hidrográfico (cálculos da FCUL para 2011). A amplitude máxima 

para Aveiro é, assim, de cerca de 3 metros. Verificamos também que as fases da Lua 

não coincidem exatamente com as marés. Este ligeiro atraso, de cerca de um dia, é 

designado por “idade da maré” e acontece pois “os oceanos não reagem 

instantaneamente às influências astronómicas33”  

Quando comparados os meses de março e junho é visível a diferença na 

amplitude de maré entre os meses equinociais e solsticiais. No mês de março, mês 

equinocial, a amplitude das marés é maior uma vez que o efeito do Sol sobre a maré é 

reforçado pela sua posição no plano do Equador. Em junho, a passagem do Sol sobre o 

trópico de Câncer resulta na sua inclinação máxima e daí decorre uma menor amplitude 

das marés. 

No que respeita à influência da maré no interior da laguna, esta varia ao longo 

do sistema lagunar uma vez que «a propagação da maré não é instantânea, nem 

uniforme, dependendo prioritariamente das condições de admissão das embocaduras e 

da morfologia dos canais interiores.» (Teixeira, 1994: 35). 

A maré tem influência na morfologia da laguna ao alterar a área inundada. A 

área média da massa de água lagunar da laguna é de cerca de 75 km². Contudo, em 

                                                 
33 http://www.hidrografico.pt/glossario-cientifico-mares.php 
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preia-mar de águas vivas, esta ronda os 113 km² (Teixeira, 1994). Segundo o estudo 

efetuado J.M. Dias (2009 e 2011) a área da laguna é de cerca de 83 km², na preia-mar, e 

66 km², na baixa-mar. Contudo, e de acordo com J.M. Dias (2009 e 2011), ao 

analisarmos a evolução da área inundada ao longo do tempo verifica-se uma tendência 

para o aumento da área alagável relacionada com a facilidade crescente de penetração 

da maré nos canais e o aumento do prisma de maré34. Este aumento traz maior 

velocidade às correntes, alterações na circulação de sedimentos e na morfologia lagunar 

que terão, por sua vez, influência na própria propagação das marés e na área inundável. 

A disseminação da maré e sua amplitude são distintas na área lagunar. A onda de 

maré desloca-se de Sul para Norte ao longo da costa Oeste portuguesa e entra na laguna 

através da barra. Contudo, «Nas extremidades dos canais verifica-se um atraso e 

desaceleração na propagação da onda de maré que se traduz na variação da sua 

amplitude.» (Bettencourt e Ramos, 2003: 35). Assim, as amplitudes de maré no interior 

da laguna são sempre inferiores às registadas na sua embocadura, havendo, para 

montante, um atraso na maré em relação à barra assim como uma diferença entre a 

duração da enchente e da vazante. (Teixeira, 1994). 

Para além disso, a amplitude de maré varia conforme as condições da barra. No 

início do século XIX, quando a barra natural se encontrava nos areais de Mira, a 

amplitude média das marés no interior da laguna deveria ser muito reduzida uma vez 

que A. Loureiro (1904) se refere às enormes dificuldades de entrada e propagação das 

marés, tanto na enchente e na vazante. Mas a abertura e fixação da barra artificial 

alterou profundamente o comportamento das marés no interior da laguna (Teixeira, 

1994). A abertura da barra facilita a penetração da maré e provoca uma maior amplitude 

da maré no interior da laguna. Assim, as diferenças de nível entre as marés aumentam a 

corrente de vazante que, por sua vez, contribuirá para o aprofundamento do canal da 

barra. A estas mesmas conclusões chegou J. M. Dias (2009). De acordo com o autor, 

entre 1975 e 2005 verifica-se uma tendência para um aumento da amplitude das marés 

ao longo dos canais da laguna o que parece ser consequência de alterações morfológicas 

da laguna, sobretudo ligadas ao aumento da profundidade do canal da barra. 

                                                 
34 Prisma de maré - volume total de água que passa através de uma secção transversal dum 

canal durante um período de enchente (Dias, 2009: 114). 
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Assim, podemos concluir que a hidrodinâmica da laguna relacionada com as marés 

é muito complexa alterando-se mesmo com pequenas mudanças introduzida por ação 

natural ou humana. 

2.5.2.2 As correntes litorais 

As correntes marítimas têm um papel fundamental na regulação térmica terrestre. 

Contudo, neste ponto, não abordaremos a circulação que se processa no mar alto, mas 

sim a que ocorre junto à costa Noroeste de Portugal onde se localiza a laguna de Aveiro. 

Para além disso, faremos uma análise sobre as correntes internas que ocorrem no 

interior da laguna. 

No que respeita às correntes litorais, e de acordo com D. Brum Ferreira (2005), as 

suas características traduzem a influência do regime de ventos predominantes na região 

e da topografia da margem continental. 

A corrente litoral mais permanente é «(…) dirigida para sul, às vezes referenciada 

como corrente de Portugal, que evolui ao largo da plataforma continental e que constitui 

o ramo oriental do giro anticiclónico subtropical do Atlântico Norte. Está portanto 

ligada ao sistema geral de ventos do Anticiclone dos Açores.» (D. Brum Ferreira, in 

Geografia de Portugal, 2005: 282) Esta corrente, acompanhada por ventos soprando na 

mesma direção, vem reforçar a movimentação dos sedimentos no sentido Norte-Sul 

provocada pela ondulação dominante. 

Também no litoral de Aveiro ocorre o fenómeno de upwelling. Este fenómeno 

ocorre sobretudo no verão e caracteriza-se pela subida de águas profundas e frias ao 

longo da costa, impelidas pelos ventos de Norte e Noroeste, controlados pela circulação 

no anticiclone dos Açores e reforçados pelo gradiente térmico entre o oceano e o 

território da Península Ibérica. «Quanto mais longas são as fases de vento de norte e 

maior a sua velocidade, mais intensa a deriva para sul e o transporte de água para o 

largo, e maior é a produção de água fria costeira.» (D. Brum Ferreira, in Geografia de 

Portugal, 2005: 274). 

Nas correntes interiores do sistema lagunar o papel principal é assumido pelas 

correntes de maré (enchente e vazante). Suzanne Daveau (1998) salienta o papel 

desempenhado por estas correntes em ambientes estuarinos e lagunares: «A onda de 

maré (…) nos estuários, (…) entra e sai através de poderosas correntes alternadas» (S. 
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Daveau, 1998: 56). A. Silva e P. Leitão (2011) destacam a importância das correntes de 

vazante, mais fortes do que as de enchente, sendo estas semelhantes a um jato que, ao 

sair da embocadura da laguna, assumem uma direção Sudoeste. Estas correntes 

concentram-se na embocadura da laguna contribuindo para a manutenção e 

aprofundamento do canal da barra, sendo esta concentração ampliada com a construção 

do triângulo de concentração de correntes construído entre 1932 e 1936. 

«A circulação através dos diferentes canais principais efetua-se de forma bastante 

independente, existindo muito pouca mistura entre eles.» (Bettencourt e Ramos, 2003: 

3.5). Nos canais secundários da laguna a velocidade das correntes é menor e na área 

norte há uma dominância das correntes de enchente. (Picado et al., 2011). O vento 

assume um papel muito importante nas correntes interiores da laguna sobretudo nas 

áreas mais largas e baixas onde o seu efeito da tensão sobre as águas resulta em 

correntes interiores que acompanham a direção do vento, principalmente de Noroeste 

(Silva e Leitão, 2011).  

2.5.2.3 A ondulação  

A ondulação é mais uma variável no sistema complexo que caracteriza a laguna, 

sobretudo no que respeita à evolução do cordão de areias. A direção e altura da 

ondulação são determinadas pelas características dos fundos oceânicos e pela direção, 

velocidade e duração do vento. 

Apesar de não existir uma boia ondógrafo para o porto de Aveiro, pela sua 

proximidade, o porto de Leixões poderá servir de exemplo. Assim, através dos dados 

disponibilizados on-line pelo Instituto Hidrográfico, verificamos que, a direção da 

ondulação é maioritariamente de Oeste a Noroeste, intercalado, sobretudo no inverno, 

com ondulação de Sul e Sudoeste, associada a tempestades provocadas pela passagem 

de superfícies frontais (ver anexo 7). O período típico das ondas, ou seja o intervalo de 

tempo entre a passagem de duas cristas/cavas sucessivas num dado local, verifica-se 

entre os 5 e os 10 segundos (anexo 8).  
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No que respeita à altura da onda, a altura significativa mais frequente35 ocorre nos 2 

metros. Contudo, durante os temporais que ocorrem, com alguma assiduidade, entre 

outubro e março, a altura da onda é bastante mais significativa atingindo, em média, 

valores entre os 4 e os 6 metros e apresentando vários momentos em que ultrapassa os 

12 metros (ver anexo 9). 

Importa sobretudo perceber a interferência da ondulação no transporte de 

sedimentos e sua influência na deriva litoral. Segundo a definição no Glossário das 

Zonas Costeiras disponibilizado on-line pela Revista de Gestão Costeira Integrada, a 

deriva litoral é a «quantidade de sedimento que passa numa secção do litoral durante 

determinado período (normalmente utiliza-se um ano).» Esta é impelida pela incidência 

da onda obliquamente à costa. Quanto maior for a energia das ondas e o seu ângulo de 

incidência, maior será a deriva litoral, desde que existam sedimentos disponíveis. 

A deriva litoral faz-se, maioritariamente, no sentido Norte-Sul, transportando os 

sedimentos ao longo da costa, o que, no caso da laguna de Aveiro, vem contribuir para o 

crescimento longitudinal da restinga arenosa e para a colmatação da barra, que apenas 

se mantém aberta graças às correntes de vazante, geradas pela maré. No entanto, quando 

os ventos do quadrante Sul e Sudoeste se intensificam devido à passagem dos setores 

quentes das perturbações da frente polar, a deriva litoral inverte-se passando a ser no 

sentido Sul-Norte (Daveau, 1998), o que pode contribuir para uma modificação da 

direção de crescimento das restingas. 

Apesar da sua aparente importância, estudos efetuados por S. Plecha et all (2011) 

demonstram que, no caso de Aveiro, a influência das ondas e da agitação marítima está 

limitada à barra e ao cordão arenoso, não se sentindo no interior da laguna. 

2.5.3 Dinâmica da laguna 

De acordo com as características traçadas anteriormente podemos concluir que a 

sua hidrodinâmica é dominada por quatro fatores fundamentais: 

• o regime hídrico dos rios: muito irregular, anual e interanualmente, e 

sujeito a situações de caudais extremos e cheias que contribuem para o 

                                                 
35 De acordo com a informação relativa ao processamento de dados do instituto hidrográfico, a altura 

significativa corresponde à média do terço mais elevado das alturas de onda que foram registadas durante 
o período de observação, neste caso, 1 ano. 
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assoreamento da laguna. De acordo com F. Rebelo (2007), cheias rápidas 

e fortes podem contribuir para uma intensa sedimentação na área da 

abertura lagunar, já que a quantidade de sedimentos transportada é maior 

e poderá funcionar como tampão. O estio prolongado, sobretudo nos 

meses de verão, também contribui para a sedimentação. A diminuição 

dos caudais e consequente redução do débito fluvial do Vouga e seus 

afluentes diminuirão o volume de água disponível para a corrente de 

vazante. Esta corrente, com força reduzida, não poderá lançar no oceano 

o mesmo volume de sedimentos, depositando-os na área da laguna ou 

deixando-os muito próximo na costa. A descarga fluvial dos rios Vouga e 

Antuã são também responsáveis por correntes interiores no canal do 

Espinheiro e na área do Laranjo. 

• as marés e correntes internas: a circulação dentro da laguna é dominada 

pelas marés. Estas são de caráter semidiurno, com uma amplitude média 

de 2 metros na embocadura da barra, e a sua altura oscila entre os 0,5 

metros acima do zero hidrográfico nas marés baixas vivas e 3,5 metros, 

também acima do zero hidrográfico, nas preiamares vivas. As marés 

alteram a configuração e área da laguna e as correntes de enchente e 

vazante são afetadas pela batimetria e morfologia dos canais da laguna. 

A maior profundidade do canal de abertura da laguna (na barra) aumenta 

a amplitude de maré no interior da laguna. Uma maior amplitude das 

marés aumenta a corrente de vazante que, por sua vez, contribuirá para o 

aprofundamento do canal da barra. 

• a deriva litoral: no caso da laguna de Aveiro, a longa costa de caráter 

retilíneo e a elevada energia das ondas, tornam a deriva potencial muito 

elevada. Sendo esta geralmente no sentido Norte-Sul, o transporte de 

sedimentos torna-se determinante na evolução da restinga arenosa que 

condiciona a comunicação da laguna com o mar. Assim, a ação de 

desobstrução da abertura da laguna está dependente das correntes de 

vazante, originadas pela maré. 
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• os ventos: que devido à sua forte intensidade e persistência (quer na 

direção, quer na duração) alteram as correntes no interior e exterior da 

laguna. 

Em suma, o comportamento da laguna altera-se no tempo respondendo aos fatores 

que dominam a sua hidrodinâmica mas também à alteração natural da configuração dos 

canais e às alterações provocadas pelo Homem. 
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3 A LAGUNA DE AVEIRO E A MANUTENÇÃO DA SUA 

BARRA: CONTRUÇÕES E TRABALHOS ENTRE 1808 E 1886 

3.1 Abertura, apogeu e declínio: a direção de obras de Gomes de 

Carvalho -1808 a 1823 

Como vimos no capítulo anterior, dedicado à laguna e sua evolução, em 1757 deu-se 

a primeira intervenção com o intuito de desobstruir a embocadura. Mas tal não 

solucionou o problema da manutenção de uma comunicação permanente com o oceano. 

Ao longo de 50 anos, vários projetos para a abertura e fixação da barra foram 

apresentados, mas nunca concretizados, e o processo de assoreamento da laguna 

prosseguiu. As condições verificadas no início do século XIX, com a barra 

completamente obstruída e localizada nos areais de Mira, exigiam a reabertura ao mar. 

Com a função de efetuar um projeto que restabelecesse a comunicação da laguna 

com o oceano, fixasse permanentemente a barra e melhorasse as condições de 

navegabilidade, foram chamados a Aveiro pela Superintendência36 das Obras da Barra, 

a 2 de janeiro de 1802, os engenheiros militares Reinaldo Oudinot e o seu genro Luís 

Gomes de Carvalho. Ambos tinham experiência em obras desta natureza e estavam 

envolvidos, por exemplo, na reparação da barra do Porto. 

Tendo como fonte principal os relatórios de Silvério Pereira da Silva (1875) e a 

cartografia disponível, o projeto aplicado era composto por duas obras principais: um 

marachão37 com 880 metros, entre a Gafanha e o Forte Novo, com uma abertura para 

passagem das águas do canal de Mira, encimada por uma ponte, e um dique no sentido 

Este-Oeste até ao mar com 1350 metros (designado por molhe Sul) com aberturas após 

os 1000 metros para que as correntes de vazante e o fluxo do Vouga chegassem ao 

oceano (fig. 23). 

                                                 
36 A superintendência das obras da barra foi criada a 6 de outubro de 1755, por decisão do rei D. José, 

com a função de controlar e supervisionar as obras da barra e os recursos financeiros disponíveis para 
estas. Esta instituição mantém-se até 1857, altura em que a monitorização das obras passa para uma 
comissão articulada com o Governo Civil do distrito (criado em 1835). 

37 Este termo refere-se a uma obra de pedra e cal com que se contêm as águas ou se protege um porto.  
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Após aprovação superior pelo ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, as obras planificadas avançaram de forma bastante célere 

uma vez que existiam recursos monetários para a construção38 e a situação económica e 

de salubridade impunha rapidez. A direção das obras estava agora entregue apenas a 

Gomes de Carvalho, uma vez que o engenheiro Reinaldo Oudinot fora transferido, em 

1804, para a Madeira. 

A agitação popular, devido à grande inundação verificada na laguna, em fevereiro e 

março de 1808, em que a ação das precipitações é reforçada pelas obras que impediam a 

circulação das águas, força Gomes de Carvalho a abrir a barra sem que as condições de 

construção fossem as ideais e, a 3 de abril de 1808, este engenheiro inaugura a barra 

artificial da laguna de Aveiro na localização que até hoje se mantém. 

As estruturas edificadas, e visíveis na figura 23, resumiam-se a um dique constituído 

por duas secções que se encontravam junto ao forte novo: um segmento no sentido Este-

Oeste e outro que infletia para És-Sudeste em direção à Gafanha e cortando o canal de 

Mira. Neste segmento do dique, estava aberta uma comporta (designada por porta da 

Cambeia). 

Após a abertura da barra, as condições de navegabilidade melhoraram 

substancialmente: em apenas três dias a inundação desapareceu e, sensivelmente um ano 

depois entrava na laguna, «(…) um comboio inglez de mais de quarenta velas, com sete 

grandes galeras (…)» (Loureiro, 1904: 32). 

As boas condições de navegabilidade mantiveram-se durante algum tempo, mas 

depressa se começaram a sentir as primeiras contrariedades. As correntes interiores, 

sobretudo a de vazante, alteradas pela nova abertura a meio do sistema lagunar, 

começaram a escavar o areal interior da costa de São Jacinto e destruíram a extremidade 

Oeste do dique Sul. Assim, iniciam-se uma série de obras de correção e reconstrução 

das estruturas edificadas, como se pode observar no quadro IV, que consumiram 

avultadas somas. 

                                                 
38 De acordo com Cerqueira (1973) e Amorim (2008) desde 1751 que eram reunidos num cofre as 

receitas provenientes de impostos cobrados na cidade para custear as obras da barra. Mais tarde, em 1756 
é criado, por decisão régia, o “Cofre da Barra de Aveiro” onde era depositada parte dos impostos 
cobrados nas comarcas de Aveiro e Feira com o intuito de garantir recursos para as obras a realizar na 
barra. 
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Figura 23: Cópia de uma planta relativa ao projecto da abertura da Barra de Aveiro: Planta das Obras da Barra de Aveiro/ pelo Sarg.to Mor do R’ Corpo de Eng os 
Luiz Gomes de Carvalho. – Escala [ca. 1: 11 000]. – 1 planta : ms., aguarelada, papel; 28,6 x 20,7 cm em folha de 37,5 x 23,5cm realizada pelo engenheiro Silvério 
Augusto Pereira da Silva, 1876. Copia de, 200 Braças = [3,9 cm]; [W 8º 46’ – W 8º 43’/ N 40º 39’ – N 40º 37’]. – [ca. 1877]. 
Fonte: AMORIM, I. (2008). Porto de Aveiro: entre a terra e o mar, Aveiro: 139. 
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Ao longo dos 15 anos da sua direção, em que apenas se ausentou na sequência das 

invasões francesas, Gomes de Carvalho desenvolve um processo contínuo para 

manutenção da navegabilidade da laguna. Contudo, e segundo Silvério Pereira (1875), 

no final da sua direção, o estado da barra era novamente deplorável. A dificuldade na 

entrada de embarcações e as condições de insalubridade, ameaçavam a existência das 

atividades económicas da região e Gomes de Carvalho abandona Aveiro debaixo de 

grandes críticas. 

 

Quadro IV - Intervenções realizadas durante a administração Gomes de Carvalho (1802- 
1823) 

Data Intervenções Materiais Motivos 

Marachão de direção És-Sudeste 
de 880 metros entre a Gafanha e o 
forte Novo, com uma abertura 
(porta da Cambea). 

Terra contida entre 
muros de revestimento, 
formados com torrão 
sobre faxinagem. 

Para sustentação do molhe que 
e com uma abertura para 
permitir a saída de águas do 
canal de Mira. 

1802 a 
1808 

Molhe no sentido Este-Oeste, em 
que o término infletia para 
Noroeste, com 1350 metros até ao 
mar (designado por molhe Sul) 
com aberturas após os 1000 
metros. 

Pedra solta (da antiga 
muralha da cidade) e 
faxinagem junto à testa 
Oeste. 

As comportas serviriam para as 
correntes de vazante e para o 
fluxo do Vouga.  

Construção de esporões de base 
triangular ao longo da costa de 
São Jacinto nos locais atacados 
pela corrente. 

Estacas, faxinagem e 
pedra. 

Proteção do areal interior da 
laguna. 

1813 a 
1815 

Alteração do leito do 
Vouga e seu 
encanamento (numa 
extensão de 5300 
metros) – “Rio Novo do 
Príncipe”. 

 Encurtar o trajeto das águas do 
rio e direciona-lo para o canal 
do Espinheiro de forma a 
favorecer a corrente fluvial na 
barra. 
Projeto não concretizado para 
conferir navegabilidade até São 
Pedro do Sul. 

Canalização do Águeda e 
Cértima, reparações na 
canalização do Vouga. 

 Projeto não concretizado para 
conferir navegabilidade até São 
Pedro do Sul. 

Revestimento do marachão entre 
o forte e a Gafanha. 

Muros de alvenaria. 

1808 a 
1823 

Reparação da extremidade Oeste 
do molhe Sul e reparações nos 
esporões. 

 

Reparar os estragos provocados 
pelas correntes interiores da 
laguna. 

 
Fontes: Silva (1875) - Barra de Aveiro, Revista das Obras Públicas e Minas, Tomo VI, 
Números 64, 65 e 66, Abril, Maio e Junho, Lisboa: 165-191, 205-227 e 241-269. 
Loureiro (1904) - Os Portos Marítimos de Portugal: Porto de Aveiro, Volume 2, 
Imprensa Nacional, Lisboa: 312. 
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3.2 Decadência: 1824 a 1858   

Entre 1824 e 1834 o problema de navegabilidade na laguna de Aveiro foi relegado 

para um plano secundário na sequência das lutas entre liberais e absolutistas. A 

superintendência das obras da barra não designou nenhum diretor, ficando estas a cargo 

dos operários que faziam reparações urgentes no dique e esporões, que as correntes iam 

destruindo, tentando manter as condições mínimas de navegabilidade (Silva, 1875). 

Adolfo Loureiro (1904) sublinha as críticas às construções realizadas e que vinham 

de todos os quadrantes da sociedade aveirense: dos produtores de sal - que 

responsabilizavam a abertura da barra pela diminuição das marinhas; dos pescadores e 

agricultores - que responsabilizavam as correntes de vazante pela escassez de moliço e 

peixes; dos comerciantes e marinheiros – que se queixavam das dificuldades de 

navegabilidade, uma vez que a orientação da barra expunha as embarcações ao vento 

Norte. 

Após 1834, a direção das obras da barra é entregue a sucessivos diretores (anexo 13) 

que, na curta duração do seu período de chefia, se dedicam sobretudo a reparações no 

dique Sul. As críticas às obras de Gomes de Carvalho acentuam-se: a localização, a 

orientação e a largura da barra são consideradas erros graves e muito dispendiosos de 

remediar. As condições de navegabilidade pioram e, em 1837 abre-se uma pequena 

barra natural a Sul da barra artificial (designada por “barreta” de Mira), que provoca 

uma inundação no canal de Mira, danifica o marachão e torna a navegação no interior 

da laguna ainda mais difícil. 

Em 1843, a barra está em condições de obstrução com acumulações sedimentares na 

entrada e no interior da laguna. Ocorre a formação de uma restinga ancorada no dique 

Sul e há erosão na margem ocidental do canal de S. Jacinto. São vários os pareceres que 

referem a necessidade de reparar as construções efetuadas por Gomes de Carvalho (uma 

vez que o dique Sul quase desapareceu devido à erosão provocada pelo mar e as 

correntes de vazante) e continuar as obras projetadas, prolongando o dique Sul na 

direção do mar. 

Após 1844, e com uma maior estabilização na direção das obras, são levadas a cabo 

as várias reparações necessárias verificando-se uma melhoria, ainda que ligeira, nas 

condições de navegabilidade da laguna. Por exemplo, durante os nove anos em que 
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assumiu a direção das obras, o engenheiro Agostinho Pereira Nunes, dedica-se à 

reparação e prolongamento do molhe Sul e à construção de um molhe provisório a 

Norte, seguindo as sugestões referidas por John Reunie, engenheiro inglês que visitou a 

barra de Aveiro em 1855. 

Contudo, o assoreamento da laguna e, sobretudo da sua barra, é notório. Há 

formação de acumulações sedimentares junto aos molhes que variam consoante os 

ventos, as correntes ou a deriva litoral. Os corpos sedimentares também se acumulam no 

interior da laguna e a profundidade é reduzida. A entrada da maré é difícil o que se 

repercute na produção e sal e na navegação. Em suma, a laguna, apesar de comunicar 

com o mar de forma permanente, continua a assorear e as obras efetuadas não 

conseguem contornar a tendência natural para a colmatação. 

Em conclusão, durante este período é clara a degradação das obras efetuadas durante 

a direção de Gomes de Carvalho e a sua repercussão na navegabilidade é imediata: a 

laguna fica, novamente, muito obstruída, inundada e assoreada. É de salientar que este 

problema está relacionado com a volatilidade na direção das obras, uma vez que, os 

períodos de direções mais longas coincidem com as obras mais importantes e ligeiras 

melhorias na navegabilidade. 

3.3 A direção de obras de Silvério Pereira da Silva: 1858 a 1886   

  A navegabilidade da barra era fundamental numa época em que os portos 

assumiam uma posição de destaque na economia nacional pois «Durante a segunda 

metade do século XIX a estabilidade política em Portugal explica a presença nos portos 

portugueses de navios da Europa industrializada, que transportam os produtos no Norte 

para os países do Sul.» (Alegria e Garcia, 2002: 9). 

Em 1858 é criada a Junta Administrativa e Fiscal das Obras de Aveiro (JAFOA) e, 

em agosto desse mesmo ano, toma posse na direção das obras da barra o engenheiro 

Silvério Augusto Pereira da Silva. Homem de terreno, estuda a dinâmica da laguna e 

compreende a necessidade do seu conhecimento profundo para a obtenção de obras 

frutíferas. Por privilegiar a observação e o trabalho de campo recolheu e compilou 

informação sobre a laguna, organizou levantamentos cartográficos, ordenou estudos 

hidrográficos, observou as correntes e marés, em suma, esboçou a hidrodinâmica da 

laguna.  
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Assim, os seus estudos e relatórios de obra detalhados são fontes utilizadas pelos 

mais variados autores na reconstituição e evolução da laguna e constituem as fontes 

fundamentais na prossecução deste trabalho. 

Claro que, face à natureza deste estudo, privilegiaremos as suas ações enquanto 

diretor das obras da barra mas há que salientar que este engenheiro era igualmente 

responsável pelas obras de todo o distrito de Aveiro. Tinha a seu cargo a construção e 

reparação de estradas e pontes, edifícios públicos, edifícios religiosos, infraestruturas de 

abastecimento de água, caminhos de ferro, entre outros, e acumulou, ainda que 

temporariamente, funções de fiscalização e consultadoria em vários projetos nacionais. 

Mas quem era Silvério Augusto Pereira da Silva? De acordo com o processo 

individual do militar consultado no arquivo Histórico Militar, e cuja síntese se pode 

encontrar no anexo 14, Silvério Pereira, nasce em Santarém, provavelmente em outubro, 

no ano de 1818, filho de Joaquim Augusto Pereira da Silva. 

Com 24 anos voluntaria-se no Batalhão de Caçadores nº 8 e frequenta, desde o dia 

em que assenta praça, estudos na Universidade de Coimbra. Em outubro de 1843, obtêm 

autorização para se matricular na Escola Politécnica e, em 1850, tem a Carta Geral do 

Curso de Engenharia Militar. No que respeita à sua vida militar vai sendo transferido 

entre regimentos e subindo gradualmente de patente, sendo de destacar que em 1852, e 

com 35 anos, passa para o Corpo de Engenharia como Tenente, ficando, desde essa 

data, diretamente ligado à engenharia. É duas vezes condecorado com a Ordem Militar 

de S. Bento de Aviz e passa à reserva em 1896 com a patente de General de Brigada. 

Silvério Pereira não dá exclusividade à carreira militar e exerce as funções de 

engenheiro fora do exército. Em janeiro de 1870, é «(…) colocado como 

supranumerário ao quadro da arma de engenharia»39 visto que há muito que se encontra 

em «(…) comissão estranha ao exército» e na informação anual de 1871 pode ler-se, na 

sua avaliação, uma nota do comandante dizendo que o militar «(…) acha-se há muitos 

anos empregado em serviços subordinados ao Ministério das Obras Públicas.»40 . 

Através do cruzamento de fontes, sabemos que essa “comissão” correspondia à chefia 

                                                 
39 Processo Individual do militar Silvério Augusto Pereira da Silva, ficha da Secretaria d’Estado 

dos Negócios e da Guerra, caixa 1177, Arquivo Histórico Militar. 
40 Processo Individual do militar Silvério Augusto Pereira da Silva, Informação Anual de 31 de 

dezembro de 1871, caixa 1177, Arquivo Histórico Militar. 
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da direção das obras públicas do distrito de Aveiro onde se encontrava desde junho de 

1858. 

Em 1886, é colocado como engenheiro de primeira classe no quadro de engenheiros 

do Ministério das Obras Públicas. Em 1896, ascende à qualidade de Inspector de 1ª 

Classe. Nesse mesmo ano passa à reserva por limite de idade e, apesar dos seus 78 anos, 

sente-se um homem ativo. Como tal, envia cartas aos seus superiores pedindo a 

anulação da passagem à reserva. Sabe-se ainda que esteve ao serviço do Ministério da 

Marinha com licença ilimitada tendo regressado em novembro de 1899. 

A 7 de janeiro de 1902 passa à reforma com 84 anos. Morre 8 anos depois, a 5 de 

abril de 1910, com 92 anos. 

Ao longo da sua carreira militar, nas informações anuais, é sempre referido como 

um militar culto, com conhecimentos de latim, francês e inglês e estudos matemáticos e 

militares. Diz-se ainda que é um homem de «(…) zelo, inteligência e actividade (…) 

mui idóneo(…) de muita utilidade ao serviço da engenharia.»41. 

3.3.1 A tomada de posse: críticas às construções anteriores 

Como já se disse, em agosto de 1858 toma posse na direção das obras da barra o 

engenheiro Silvério Pereira da Silva na recém-criada JAFOA. A sua direção será a mais 

longa de sempre, 28 anos, e aquela em que se realizarão mais construções antrópicas na 

laguna e, por consequência, em que mais se alterará a sua dinâmica. 

Quando assume o cargo de diretor das obras, confirma o que já havia verificado 

aquando da inspeção realizada no âmbito da tomada de posse do cargo de diretor das 

obras públicas do distrito – a barra está em estado de grande degradação e a 

navegabilidade da laguna seriamente comprometida. 

Conforme a planta da figura 24, levantada por Augusto M. Almeida, em 1858, é 

igualmente visível o crescimento de uma restinga ancorada junto ao molhe Sul e que 

cresce no sentido Norte. Também esta acumulação de areias vem dificultar o acesso das 

embarcações à barra (letra A). Para além desta restinga, o cordão de areias do setor 

Norte apresenta um estreitamento junto à embocadura da barra (letra B) que vem 

acentuar o seu crescimento no sentido Norte-Sul. Para além disso, é já visível o

                                                 
41 Processo Individual do militar Silvério Augusto Pereira da Silva, Informação Anual de 31 de 

dezembro de 1871, caixa 1177, Arquivo Histórico Militar. 
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Figura 24: Planta da Barra d'Aveiro, Engº Augusto Mª d' Almeida em 1858, escala 1: 25 000, copiada e inserida no "Livro da despeza e dos trabalhos das Obras da Barra 
de Aveiro: Anno economico de 1881 a 1882", Aveiro, 1881 -1882, p. 277. Símbolos e toponímia da nossa autoria. 
Fonte: Arquivo Histórico-Documental do Porto de Aveiro Bib / Pa 10/ lv. 34/ Fig. 18. 
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escavamento no areal de São Jacinto, junto ao canal de São Jacinto-Ovar, provocado 

pelas correntes interiores de vazante, que canalizam as águas do Vouga contra esta área 

provocando desgaste. Para além destas duas restingas, são claramente visíveis 

acumulações sedimentares formando pequenas ilhas na embocadura da laguna e que 

funcionam como um obstáculo à navegabilidade da barra (letra C). As acumulações 

sedimentares, para além de dificultarem a navegabilidade, vêm também impedir a 

entrada das águas oceânicas na laguna, condicionando a circulação das correntes no seu 

interior e, sobretudo, diminuindo o fluxo da corrente de vazante, o que reforça o 

assoreamento. 

Talvez influenciado pelo relatório do engenheiro inglês John Reunie, que sublinha a 

importância de conhecimento do terreno, este engenheiro começa por procurar 

informação sobre o comportamento da laguna, com o levantamento de documentação 

existente e procurando testemunhas oculares42. Em simultâneo inicia as obras de 

recuperação do molhe Sul, que se encontrava muito destruído. 

Dadas as observações, o levantamento de informações e o seu conhecimento de 

obras hidráulicas, este engenheiro foi crítico do plano traçado por Luís Gomes de 

Carvalho e Reinaldo Oudinot. Nos seus relatórios de obras publicado na Revista de 

Obras Públicas e Minas, Silvério Pereira aponta «(…) dois erros gravíssimos n’esse 

plano, que não podiam deixar de prejudicar o futuro estado da barra,» (Silva, 1860: 235; 

Silva, 1875: 176): 

• a localização da barra: considerando que esta deveria ter ficado 

localizada 2500 metros a Norte, de forma a aproveitar as correntes vindas 

de três dos principais braços da laguna (Espinheiro, Vila e Ouro) e 

proporcionar a manutenção da abertura da barra. 

• a orientação do dique Sul: considerando que o dique deveria partir do 

lado Norte do forte e seguindo a direção Oés-Sudoeste, como o projetado 

em 1794 por Guilherme Eldsen, Isidoro Paulo Pereira e Manuel de Sousa 

Ramos. A construção da barra no meio da laguna, «(…) separando 

                                                 
42 Nos seus relatórios, sobretudo no de 1859, encontram-se várias menções a cartografia e outros 

documentos antigos que permitiram a reconstituição do comportamento da laguna. Da mesma forma, este 
engenheiro refere-se a relatos escutados de trabalhadores das obras da barra, que testemunharam a 
evolução da laguna. 
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inteiramente as duas bacias do norte e do sul, determinava o 

desaproveitamento completo do importante recetáculo das águas d’este 

último lado.» (Silva, 1875: 177). Esta atitude teve como consequência a 

necessidade de construir esporões na área interior do areal de São Jacinto 

para evitar a diminuição do areal. 

De acordo com Adolpho Loureiro (1904), o próprio Engenheiro Oudinot teria 

reconhecido a má localização escolhida, tendo decidido em função de interesses 

económicos locais e não técnicos: «Oudinot teve, portanto, muito em vista os interesses 

dos proprietários das marinhas, sacrificando um pouco os da navegação e do bom 

regímen das aguas, e preocupando-se muito com as questões de salubridade de Aveiro.» 

(Loureiro, 1904: 24). 

Assim, e não podendo recuar no tempo nem refazer os erros, que acarretariam 

um custo demasiado elevado, Silvério Pereira decide-se por um projeto de recuperação 

da barra, que engloba algumas das estruturas edificadas, mas que envolve a criação de 

novas construções, muitas delas com o objetivo claro de remodelar a circulação interna 

da laguna.  

3.3.2 O projeto de 1858 

Condicionado pela visão dos engenheiros Luís Gomes de Carvalho e Reinaldo 

Oudinot e pelo mau estado da barra, Silvério Pereira da Silva apresenta um projeto de 

intervenção na laguna e barra de Aveiro que descreve no relatório de 30 de dezembro de 

1859 dirigido ao Ministério das Obras Públicas (MOP). Contudo, o próprio refere que, 

apesar dos seus conhecimentos sobre as obras efetuadas em vários portos europeus, 

nomeadamente com condições semelhantes às de Aveiro, muitas das obras projetadas 

serão «(…) como experiencia e mero ensaio.» (Loureiro, 1904: 48), uma vez que sente 

que há ainda muito a conhecer sobre o comportamento da laguna e salienta a 

necessidade de um conjunto de intervenções «O effeito de qualquer d’estas  (…) obras 

isoladamente seria inútil, quando não fosse prejudicial á barra. Uma d’ellas faz nascer a 

necessidade da outra.» (Silva, 1860: 237). 

O quadro seguinte (quadro V) apresenta uma súmula do projeto desenvolvido por 

este engenheiro. O destaque das construções vai para o molhe Sul, que necessita de 

recuperação urgente e expansão na direção do mar (assinalado a tracejado no mapa da 
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figura 24), e para a construção, ainda que provisória por falta de verbas avultadas, de 

um molhe Norte. O objetivo principal é a criação de uma barra eficiente, sem obstrução 

e de fácil entrada das embarcações através do controle das correntes de enchente e de 

vazante. A seu ver, e concordando com o parecer de John Reunie, a construção dos dois 

molhes é fundamental e ambos deveriam ser construções definitivas pois só assim se 

manteria a funcionalidade da barra ao concertar as correntes e potenciar o feito de 

reflexão das ondas no paredão, para evitar a formação de depósitos arenosos. Contudo, 

no que respeita à distância entre estes molhes e à sua orientação, Silvério Pereira 

discorda do engenheiro inglês. Opta por projetar molhes paralelos, mais próximos dos 

550 metros propostos por Reunie, e que deveriam afastar-se em direção ao mar. 

Embora não lhe atribuindo igual importância, o seu projeto prevê também a 

reparação e instalação de esporões ao longo da costa de São Jacinto. O maior volume e 

velocidade das águas e a alteração da circulação interior da laguna, sobretudo na 

corrente Norte-sul vinda pelo canal de São Jacinto, provocadas pela criação da barra 

artificial em 1808, causaram estragos no novo molhe e escavaram uma reentrância no 

cordão de areias de São Jacinto, do lado Este. Com os esporões, pretendia-se reduzir a 

reentrância existente e orientar as correntes de forma produtiva, ao ajudar na 

desobstrução da barra, e fortificar a restinga, ao faze-la crescer para o exterior.  

A reparação nas comportas da Cambeia (figura 24, letras PC) é uma obra a ter em 

atenção uma vez que só desta forma se poderá restabelecer o contacto entre as águas do 

setor Sul da laguna, no canal de Mira e a abertura lagunar. Contudo, este engenheiro 

pensa que a dimensão das comportas é insuficiente face ao volume de água do canal. 

Assim, para além da sua reparação propõe a abertura de vãos com um sistema de 

comportas, no molhe Sul (figura 24, letra D), para que toda a massa de água deste canal 

lagunar possa ser centralizada para a embocadura da laguna. 

Nas suas propostas apresenta também a necessidade de colocação de sebes ao longo 

do areal de Mira para fixação das areias. 

No final do seu relatório, Silvério Pereira da Silva ressalva que as obras propostas 

no projeto lhe parecem insuficientes para garantir uma contínua navegabilidade da 

barra: «Emfim, depois de realisadas as obras que se projectam para benificiar este porto, 

os resultados que se seguirem farão ver a necessidade de outras que haja a effectuar;» 

(Silva, 1860: 246). 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

92 

 

 

3.3.2.1 Análise e críticas ao projeto 

Este relatório é analisado pelo inspetor do MOP, Francisco Maria de Sousa 

Brandão, que, na generalidade, concorda com as intervenções propostas mas tece 

algumas considerações a ter em conta. 

Concorda com Silvério Pereira da Silva no que respeita à má localização definida 

por Gomes de Carvalho para barra, ressalvando que «(…) era forçoso aceitar a barra 

onde estava e não pensar na abertura de outra(…)» (Loureiro, 1904: 55) sobretudo 

devido ao elevado custo que tal obra acarretaria. No entanto, pensa que a melhor forma 

de conseguir a navegabilidade passa pela regularização dos canais, através de uma curva 

regular, que os ligasse ao canal da barra. Concorda ainda com o projeto para os esporões 

na costa de São Jacinto e para as comportas da Cambeia. 

Quadro V - Obras projetadas por Silvério Pereira da Silva (dezembro de 1859) 
 

Proposta de Intervenção Motivos Materiais 

Molhe Sul 
Reparações no molhe para 
recuperar a parte abatida. 
Extensão até ao extremo Oeste 
do areal de São Jacinto. 
Construção de uma torre 
circular no término do dique 
para instalação de um farol. 

Fixação do dique; eliminação da 
restinga N/S; aumento da admissão 
de maré; aumento do prisma de 
maré; aumento das correntes de 
vazante. 

Com taludes cobertos com 
argamassa, em alvenaria até 
à altura da preia-mar e, na 
parte superior, com muros de 
argila revestidos a cantaria.  

Molhe Norte 
Construção de um molhe a 
Norte com 480 metros e a 300 
metros no dique Sul 

Evitar o avanço da restinga a Norte. Obra provisória em estacaria 
a fachinagem (de salgueiro e 
pinho). 

Esporões na costa de S. 
Jacinto 
Reparações e levantamento de 3 
esporões na costa Este do canal 
de S. Jacinto. 

Alterar a corrente interior da laguna 
com sentido Norte-Sul de forma a 
faze-la incidir convenientemente no 
dique.  

Pedra (nomeadamente grés 
das pedreiras de Eirol), 
fachina e torrão com 
estacaria. 

Molhe Sul - Portas da 
Cambeia 
Recuperar as comportas. 

 

Abertura de vãos no molhe 
Sul, na extensão do canal de 
Mira 

Permitir a passagem das águas do 
canal de Mira.  

 

Reconstrução do cais de 
Aveiro 

Permitir o desembarque junto à 
cidade. 

Perda, argamassa, cal e areia 
e muros de betão e alvenaria. 

Sebes e pinhal ao longo do areal 
de Mira. 

Fixação das areias e proteção do 
porto 

 

Fonte: Súmula de várias fontes devidamente identificadas na bibliografia. 
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Contudo, no que respeita ao molhe Sul, pensa que este deverá ser prolongado mas 

apenas 50 a 60 metros e deverá distar 400 a 500 metros do molhe Norte. Refere ainda 

que dever-se-ia elaborar um projeto geral, do porto e da barra, e que este deveria ser 

analisado pelo conselho geral de obras públicas. Este organismo teria a palavra final no 

que respeita à largura da barra e condições da obra.  

Posto isto, a 4 de maio de 1859, o projeto é, na globalidade, aprovado e o 

engenheiro autorizado à sua execução. 

Em 1863, o conselho de obras públicas pronuncia-se sobre o relatório e parecer do 

inspetor determinando a aprovação do projeto apresentado pela direção de Silvério 

Pereira. No entanto, em questões como quantos metros deveria ser prolongado o molhe 

Sul, a relevância do molhe Norte ou a largura para o canal da barra, este conselho não 

profere qualquer opinião, deixando essas decisões, a nosso ver fundamentais, para o 

engenheiro diretor a quem, segundo A. Loureiro, reconhecem «(…) o talento, o espírito 

observador e o tino prático (…)» (Loureiro, 1904: 57). Este conselho, ressalva a 

importância de efetuarem estudos mais aprofundados sobre o efeito dos esporões na 

costa de São Jacinto e na navegabilidade bem como a influência da pequena barra 

natural, (re)aberta na Vagueira, na barra nova e da necessidade de apresentar um projeto 

geral das obras conjuntas do porto e da barra e um projeto mais completo para as 

comportas da Cambeia. 

3.3.2.2 A execução dos trabalhos projetados 

As obras iniciam-se em junho de 1859 com a construção do molhe norte (figuras 28 

e 29) e os resultados são imediatos: «Principiou logo a ser cortado o cabedello em frente 

do canal, e a corrente das aguas, compellida pelo avançamento do molhe contra o 

mesmo cabedello, ía sucessivamente estreitando-o e roubando-lhe areias pelo lado E.» 

(Silva, 1875: 208). 

No final do mês de setembro, a barra está completamente desobstruída dos 

sedimentos acumulados em pequenas ilhas e na restinga ancorada no setor Sul e é 

restaurada a navegabilidade. As marés penetram com facilidade na laguna 

restabelecendo a indústria do sal e a salubridade. Segundo Silvério Pereira (1875), a 26 

de setembro, saíram nove embarcações com a carga pela barra de Aveiro. O sucesso das 

intervenções realizadas na barra de Aveiro é manifesto e, em portaria de 8 de dezembro 
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de 1859, o rei D. Pedro V mostra o seu agrado pelo êxito das obras deixando uma 

promessa de fundos para a sua continuidade. 

Contudo, o canal de São Jacinto começa a sofrer desgaste pela ação das correntes de 

sentido Norte-Sul, que se formam no canal de São Jacinto-Ovar e no canal do 

Espinheiro. Em resposta, inicia-se a construção de esporões. 

Em setembro de 1861 tem início a reparação das portas da Cambeia, outra das obras 

fundamentais para a visão de Silvério Pereira. Entram em funcionamento em março de 

1863 e os resultados são exatamente os projetados pelo engenheiro: uma parte do 

volume de águas do setor meridional da laguna entra na circulação lagunar, 

contribuindo para o aumento da corrente de vazante e aumento da largura e 

profundidade da barra. A “barreta” no areal da Vagueira fecha definitivamente. 

No que respeita aos molhes Sul e Norte, continuam as obras. No molhe Sul as 

intervenções prendem-se com a sua reparação e regularização acima do nível das 

fundações e extensão para Oeste. O molhe Norte começa a apresentar sinais de 

deterioração, uma vez que os materiais utilizados, estacaria e fachinagem de salgueiro e 

pinho, não são suficientemente resistentes à ação das correntes de enchente e de 

vazante, iniciando-se um ciclo de reparações. 

Apesar de todos os esforços e avanços no projeto, no ano de 1873, a barra encontra-

se novamente obstruída. Segundo o diretor das obras, esta situação era normal numa 

laguna como a de Aveiro, que apresentava um comportamento muito dependente da 

época do ano e das condições que se apresentavam. A seu ver, a situação atual devia-se 

à falta de chuvas, de cheias e à ação das correntes litorais que tinham provocado o 

avanço de uma restinga ancorada no molhe norte (visível na figura 25). Contudo, 

começa a pensar que deverá retificar o seu projeto inicial. 

A pressão da Câmara Municipal, da Associação Comercial e dos habitantes de 

Aveiro para que se efetuem obras para recuperação da barra é grande e, em março do 

ano seguinte, sem qualquer diretiva superior, o engenheiro Silvério Pereira reabre-a, 

novamente, seguindo as orientações de um novo projeto. 

3.3.3 O projeto de 1874: a resposta aos condicionalismos da laguna. 

Em fevereiro de 1874, o engenheiro Silvério Pereira elabora novo relatório para o 

MOP, onde dá a conhecer o seu novo projeto para a barra e o porto de Aveiro. No mapa 
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da figura 25, uma planta indicativa do projeto para o melhoramento da Barra de Aveiro, 

e que encontramos inserida no Livro da despeza e dos trabalhos das Obras da Barra de 

Aveiro: Anno economico de 1881 a 1882, na página 243, encontramos a indicação, 

através de linhas a tracejado, de várias das propostas traçadas. A análise deste mapa, 

conjuntamente com o quadro VI, onde se elencam as principais obras que constam deste 

projeto, ajudar-nos-á a compreender as propostas para um novo desenho da laguna. 

 

 

Figura 25: Cópia de uma parte da Planta indicativa do Plano d' Obras para o melhoramento da 
Barra de Aveiro: Projecto de 26 de Fevereiro de 1874. – Escala [ca.1:20 000], 200m = [10 cm]. 
Símbolos e toponímia da nossa autoria. 
Fonte: AMORIM, I.; GARCIA, J. (2008). A Barra e os Portos da Ria de Aveiro 1808 – 1932, 
Arquivo da Administração do Porto de Aveiro, Catálogo da Exposição, Aveiro, 2008: 97. 
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À semelhança do projeto de 1859, é o molhe Sul que merece as maiores 

considerações. Segundo o novo projeto, este deveria continuar até à extensão verificada 

em 1808, ou seja, 1350 metros até ao mar. As comportas da Cambeia (símbolos PC na 

figura 25) são igualmente mantidas como prioridade. 

A costa de São Jacinto continua a ser alvo de preocupações. O comportamento desta 

restinga de areia, sobretudo do lado Este e interior da laguna, permanece muito 

Quadro VI - Obras projetadas por Silvério Pereira da Silva (fevereiro de 1874) 

Proposta de Intervenção Motivos Materiais 

Molhe Sul 
Continuação do molhe Sul até à 
extensão verificada em 1808 
 

Fixação do dique; eliminação da 
restinga N/S; aumento da admissão 
de maré; aumento do prisma de 
maré; aumento das correntes de 
vazante. 

Com taludes cobertos com 
argamassa, em alvenaria até 
à altura da preia-mar e, na 
parte superior, com muros de 
argila revestidos a cantaria. 
Emprego de betão e de grés. 

Corte do molhe Sul (15/200 
metros desde o forte e em 
direção Oeste) e abertura de 
vãos com comportas 

Permitir a passagem das águas do 
canal de Mira visto que as portas da 
Cambeia eram insuficientes; 
funcionaria com um sistema de 
eclusas que permitiria aumentar o 
nível de água no canal e criar novas 
correntes sempre que necessário. 

 

Canal da Vila 
Retificação e prolongamento do 
canal da Vila até à barra 
(tracejado/letra A) e seu 
encurtamento (tracejado/letra 
C). 
Canal do Espinheiro 
Retificação do canal do 
Espinheiro (tracejado/letra B). 
Esteiro dos Frades 
Abertura de um canal (esteiro) 
mais pequeno na extremidade 
do esteiro dos Frades 
(tracejado/letra D). 

Regulação e concentração das 
correntes no sentido Este-Oeste 
para atuar com intensidade na 
desobstrução da barra, sobretudo 
durante a vazante. Facilitar a 
navegação. 

Muros de torrão e 
fachinagem carregada com 
pedra. 

Esporões na costa de S. 
Jacinto 
Demolição dos esporões mais 
antigos da costa de S. Jacinto 
Avançamento da costa de São 
Jacinto por esporões 
(tracejado/letra E). 

Proteção do areal e sua retificação. 
Alterar a corrente interior da laguna 
com sentido Norte-Sul de forma a 
faze-la incidir convenientemente no 
dique. 

Pedra e fachinagem. 

Florestação das areias 
Plantação de pinheiros entre A 
torreira e a Barra e, a Sul, até 
Mira 

Fixação das areias.  

Fonte: Súmula de várias fontes devidamente identificadas na bibliografia. 
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dependente das correntes de sentido Norte-Sul, que se formam no canal de São Jacinto-

Ovar, e da corrente do canal do Espinheiro. Estas correntes escavam uma reentrância 

que faz diminuir a espessura do cordão de areia e prejudica a navegabilidade na barra. 

Contrariamente ao projeto inicial, Silvério Pereira determina a demolição dos esporões 

já existentes na costa e a sua substituição por uma cinta de esporões (tracejado E), mais 

a Este, para recuperação do areal.  

Entretanto, novas ideias são avançadas no projeto de 1874. As retificações dos 

canais naturais e a abertura de outros mais estreitos (chamados esteiros) ocupam um 

lugar de destaque no projeto, quer pelos capítulos a eles dedicados, quer pela 

importância estimada no orçamento. Anos volvidos de observações permitiram ao 

engenheiro Silvério Pereira compreender que a manutenção de uma barra, cuja 

localização e orientação lhe pareciam bastante desfavoráveis, desobstruída de 

sedimentos, dependia quase inteiramente da capacidade de regular e orientar as 

correntes interiores da laguna no sentido Este-Oeste, sobretudo durante o momento da 

vazante. Para além disso, parecia-lhe necessário que toda a massa de água lagunar 

disponível fosse canalizada neste sentido, o que só se verificaria com a interligação de 

todos os canais. Desta forma, Silvério Pereira propõe intervenções nos canais do 

Espinheiro (tracejado letra B), da Vila (tracejado letras A e C) e dos Frades (tracejado 

letra D). 

Fomenta igualmente a ideia, já avançada anteriormente com a colocação de sebes no 

areal de Mira, de fixação da restinga com a plantação de pinheiros, desta vez desde o 

setor Norte, da Torreira, até Mira, no setor Sul da laguna. 

A resposta da junta consultiva do MOP tarda em chegar e as condições de 

navegabilidade são insustentáveis, uma vez que a barra se encontra obstruída e os 

terrenos circundantes da laguna inundados. Apesar de não ter resposta da junta 

consultiva, Silvério decide que não pode desaproveitar a grande diferença no nível das 

águas interiores e exteriores da laguna durante a baixa-mar equinocial prevista para 7 de 

março, e manda cortar a restinga, destruindo os diques de contenção provisórios. Assim, 

reabre a barra de Aveiro, cujos efeitos no final da inundação e na navegabilidade se 

notam de imediato. 
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3.3.3.1 Análise e críticas ao projeto 

Em missiva à junta consultiva, a 9 de março, o engenheiro Silvério Pereira relata as 

recentes intervenções efetuadas sem autorização superior, mas justificadas pela 

premência em solucionar o problema, e insiste na qualidade do seu projeto bem como 

na urgência da sua aplicação. Esta responde, a 17 de março de 1874, com um parecer 

favorável mas coloca dois entraves: financeiro – atribuindo uma quantia muito inferior à 

estimada; e técnico – exigindo um novo projeto detalhado e definitivo para a retificação 

dos canais. 

A resposta do engenheiro diretor não se faz esperar e, a 17 de abril, apresenta novo 

relatório, onde volta a salientar o caráter urgente da obra que não pode esperar por 

estudos, levantamentos cartográficos e projetos mais detalhados que não seriam de valia 

maior «(…) do que a sua própria experiência e conhecimento.» (Loureiro, 1904: 60). 

A junta consultiva responde a 31 de agosto: reitera a confiança em Silvério Pereira, 

mas insiste que a questão técnica deverá ser avaliada por um corpo consultivo que 

necessita de documentos para o seu parecer uma vez que obras hidráulicas desta 

natureza envolviam uma série de riscos «(…) por darem origem a correntes 

desencontradas, turbilhões e redemoinhos, de onde resultavam áreas de estagnação e 

depósito.» (Loureiro, 1904: 61) e tendo muitas vezes um resultado inesperado por 

alterarem demasiado o sistema natural. Para além disso, a junta consultiva coloca muitas 

dúvidas na forma como o engenheiro diretor pretende regularizar as correntes através da 

retificação e regularização de canais. Elenca várias citações de grandes engenheiros 

hidráulicos mundiais, afirmando que o método sugerido não era apropriado e que a 

solução deveria passar pela conjugação das correntes num só canal. A missiva termina 

determinando que, no imediato, se conclua o molhe Sul e, durante a sua construção, 

«(…) devia levantar-se a planta e reunirem-se todos os elementos para apreciação da 

questão, e, em vez de serem simultaneas todas as obras, principiar-se pela regularização 

das correntes nos canaes interiores, e tratar-se só do corte do molhe, quando houvesse 

todas as possibilidades de ser proveitoso esse corte, e quando o estudo lhe desse 

preferência sobre o marachão da Cambeia. Todavia, sob directa responsabilidade do 

director cujos conhecimentos locaes e experiencia eram reconhecidos, poderia 
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auctorizar-se a sua proposta, devendo observar-se cautelosamente os effeitos do corte 

proposto» (Loureiro, 1904: 62). 

3.3.3.2 A execução dos trabalhos projetados 

Face à sugestão deixada pela junta consultiva do MOP, o engenheiro Silvério inicia 

as obras em 1875. Em janeiro de 1876, o molhe Sul apresenta-se cortado em 11 vãos, o 

que trouxe uma melhoria significativa à desobstrução da barra uma vez que a laguna 

volta a ter plena comunicação entre todos os canais lagunares e o volume total de águas 

do setor meridional vem reforçar o efeito das correntes de vazante. Da mesma forma, o 

reforço do molhe Sul (com taludes cobertos com argamassa e alvenaria até à altura da 

preia-mar e, na parte superior, com muros de argila revestidos a cantaria) e o seu 

prolongamento até ao mar é efetuado, consolidando a obra projetada desde 1808. 

As restantes obras planificadas avançam, mas a falta de verbas não permite que o 

seu progresso seja tão simultâneo como este engenheiro desejaria. Mesmo assim, a 

retificação do canal do Espinheiro, que, de acordo com Silvério Pereira, era uma obra 

fundamental para a concentração das correntes na embocadura da barra, inicia-se. Os 

quatro esporões projetados para a regularização da ação das correntes na costa de São 

Jacinto são igualmente implantados e os projetos de reconstrução do cais de Aveiro e do 

farol da barra entram também em execução. 

À medida que as obras avançam, a navegabilidade é devolvida à laguna. Contudo, 

esta situação não foi permanente, uma vez que as obras não progrediam ao ritmo 

necessário e, muitas vezes, juntamente com as condições naturais, promoviam 

alterações no seu comportamento. 

Em 1886, a sua direção foi abruptamente finalizada com a dissolução da JAFOA e 

sua substituição pela Circunscrição Hidráulica de Coimbra. As construções projetadas 

cessam e apenas têm lugar os trabalhos de manutenção. Contudo, as obras efetuadas até 

à data são suficientes para que, embora com degradação das condições de 

navegabilidade, nunca mais se verifique uma total obstrução da barra. 

3.3.4 As construções, a barra e a laguna após 1886 

Durante toda a administração, Silvério Pereira da Silva devolveu a navegabilidade e 

funcionalidade à barra e à laguna de Aveiro. 
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O quadro do anexo 15 apresenta uma súmula de todas as intervenções realizadas ao 

longo da administração deste engenheiro e o seu estado em 1886, aquando a finalização 

da sua administração. Como podemos analisar, parte das propostas apresentava-se 

concluída mas muitos dos projetos não passaram do papel. 

No que respeita à obra principal, o molhe Sul, e apesar de efetuadas as aberturas e se 

conseguir o prolongamento até ao mar, este encontra-se inconcluso e a necessitar de 

obras de reparação. Estas últimas obras devem-se sobretudo ao recurso a materiais 

menos apropriados mas económicos, como é o caso do grés, que se revelou uma má 

opção, uma vez que esta rocha, submetida à ação química e mecânica das águas do mar, 

desagregou-se facilmente. Já o molhe Norte encontra-se degradado, mais uma vez 

devido à fragilidade dos materiais. O mesmo acontece com os quatro esporões 

implantados no areal de São Jacinto. Os canais da Vila ou de Frades, tal como a fixação 

das areias através da plantação de pinheiros, não saem do papel e nunca se realizam. Só 

as motas do canal do Espinheiro se encontram em construção. Assim, totalmente 

concluídos estão apenas os planos relativos às fundações do farol, ao cais de Aveiro e às 

portas da Cambeia, obras menores quando temos em conta a sua contribuição para a 

navegabilidade da barra. 

Após 1886, as condições de navegabilidade começaram a deteriorar-se e ficaram 

cada vez mais dependentes do comportamento dos estados de tempo, do débito fluvial, 

da ondulação, das marés... Apesar se encontrarem projetos e planos posteriores ao 

engenheiro Silvério Pereira para a continuação dos trabalhos, as obras limitaram-se a 

reparações essenciais e sendo unicamente digno de nota a conclusão do farol da barra e 

a plantação de semente de pinheiro bravo no areal de São Jacinto. 

Só com a execução do projeto do engenheiro João Henrique Von Haffe, a barra 

adquire funcionalidade para navegação e a configuração atual (Abecasis, 1961). Neste 

projeto o inovador triângulo de concentração de correntes permitiu definitivamente 

resolver a coordenação entre as correntes interiores e definir a direção das correntes de 

vazante. É evidente a proximidade existente entre o traçado do triângulo de 

concentração de correntes e o projeto desenvolvido em 1874 pelo engenheiro Silvério 

Pereira. A fixação e prolongamento do molhe Norte foram também essenciais para a 

estabilização da barra. Von Haffe bateu-se pela inclusão deste molhe no seu projeto, 

visão que era contrária à dos engenheiros ingleses, consultados em 1930 que sugeriam 
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que este não deveria ser efetuado. Mais uma vez aparece-nos a semelhança com os 

projetos de Silvério Pereira, onde a construção de dois molhes era indispensável e 

indiscutível. 

As sugestões da missão inglesa foram aceites e as obras iniciadas em 1932. Só em 

1958 terminam as intervenções, que haviam sido redesenhadas de forma a 

corresponderem ao plano inicial de Von Haffe uma vez verificado o erro da sugestão 

britânica. Assim, com a extensão para Oeste do molhe Norte, a barra e a laguna 

adquirem a navegabilidade desejada. Contudo, «Vinte e cinco anos após o 

prolongamento, para o mar, do molhe Norte, encontrava-se este quase colmatado (isto é, 

com grande volume de areias acumuladas na parte setentrional, sendo pouco eficaz na 

retenção da deriva litoral). Tal facto induzia agravamento no assoreamento da barra. 

Assim, e na sequência de um conjunto de obras interiores de correcção dos canais, foi o 

molhe Norte prolongado mais 500m, entre 1983 e 1987.» (Dias, Ferreira & Pereira, 

1994: 194) 

Hoje, a barra e a laguna funcionam numa perspetiva de navegabilidade e eficiência, 

enquanto porto, de forma eficaz mas, os problemas iniciais persistem. De acordo com o 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de 

Aveiro43, a funcionalidade do porto de Aveiro depende de um novo projeto de 

intervenção que «(…) consiste, em termos gerais, no prolongamento do atual Molhe 

Norte do Porto de Aveiro, numa extensão de 200 m, segundo o alinhamento do troço 

final da obra existente, na dragagem de uma zona na barra para estabelecer um novo 

canal de navegação que permita o acesso de embarcações de maiores dimensões que as 

actuais e na deposição dos materiais dragados numa zona de praia submersa da Costa 

Nova, entre o 3º e 5º esporões.» (Atkins- Consultores de hidráulica e obras marinhas, 

2009: 3). Assim, a luta do homem contra a natureza da laguna mantém-se, mais de 

duzentos anos depois. 

 

                                                 
43 Disponível em http://www.eib.org/attachments/pipeline/20040055_nts_pt.pdf. 
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3.3.5 Conclusões 

Da análise efetuada ao período de direção de Silvério Pereira da Silva, baseada nos 

vários relatórios, projetos desenvolvidos, construções efetuadas e condições de 

navegabilidade podemos concluir que: 

• Silvério Pereira era conhecedor dos princípios de engenharia em vigor na 

época, compreendia e enunciava casos concretos de atuação em 

ambientes lagunares e privilegiava a ação com base nas observações no 

terreno. Contudo, não tem experiência prática na engenharia hidráulica 

aplicada a casos com o de Aveiro e a sua ação baseou-se na tentativa-

erro-reformulação. 

• apesar da sua dedicação e esforço para garantir a navegabilidade da barra 

de Aveiro, Silvério Pereira estava ocupado de uma multiplicidade de 

obras, fiscalizações, consultas por todo o distrito e fora dele que 

certamente lhe retiravam o tempo que necessitava para resolver muitos 

dos problemas constantes destas obras. 

• os seus projetos e construções estavam limitados pelos condicionalismos 

financeiros impostos pelo governo, pelo que muitas vezes foram 

utilizados   materiais ou soluções de engenharia menos adequadas, mas 

mais baratas, que com o tempo se revelaram pouco eficazes 

comprometendo as propostas de intervenção (por exemplo: o recurso à 

fachinagem quando eram evidentes as vantagens no uso de betão ou 

pedra ou a opção pelo grés em detrimento de uma rocha mais resistente, 

visto que a proximidade da pedreira baixava consideravelmente os 

custos). 

• para além dos obstáculos económicos já enunciados, Silvério Pereira 

enfrentou condições climáticas desfavoráveis como a reduzida 

precipitação ou a persistência de ventos e ondulações de quadrantes 

menos frequentes. 

• desde sempre salientou a necessidade de atuação com um conjunto de 

obras que, isoladamente, de nada serviriam. Os seus projetos eram um 

coletivo de construções e não apenas uma intervenção isolada. Contudo, 
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os entraves financeiros, nunca lhe permitiram executar em pleno a sua 

visão. 

• afirmou que, sem a regularização de correntes na entrada da barra esta 

nunca se tornaria funcional à navegação. Este sistema de correntes só 

poderia ser conseguido através da regularização dos canais e do aumento 

da corrente de vazante, que só seria possível com a integração das águas 

do canal de Mira na circulação lagunar. 

• o comportamento da laguna alterava-se bastante com as intervenções 

antrópicas, mesmo que de pequena monta, e revelava um comportamento 

muitas vezes imprevisível uma vez que não existiam estudos 

hidrográficos44 prolongados e sistemáticos. Esta situação levava a uma 

constante reformulação das construções. 

• o tempo demonstrou que grande parte dos princípios aplicados por 

Silvério Pereira nos seus projetos eram os mais indicados uma vez que 

foram aplicados, embora com nuances, no século XX. 

                                                 
44 «Com efeito, só depois de 1865, com os trabalhos nacionais realizados sob a direção de Filipe 

Folque, é que a produção de trabalhos hidrográficos e meteorológicos, entre 1865-1869, foram surgindo. 
António Maria dos Reis, hidrógrafo, 1865-1868/9, constrói a carta topográfica do porto, da barra e da ria, 
o reconhecimento da bacia salgada do Vouga e do regime de marés, até Aveiro, informações utilizadas no 
seu plano hidrográfico da Aveiro.» (Amorim, 2008: 160). 
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4 IMPACTOS DA AÇÃO ANTRÓPICA NA DINÂMICA DA LAGUNA 

DE AVEIRO AO LONGO DO SÉCULO XIX 

 

4.1 Cartografia da Laguna 

No capítulo final deste trabalho propomo-nos analisar a evolução da laguna e o seu 

comportamento perante as construções efetuadas entre 1823 e 1886 e, para isso, 

efetuaremos uma hipótese interpretativa sobre a sua dinâmica e o impacto de várias 

ações antrópicas desenvolvidas na dinâmica lagunar. Para tal, recorreremos a vários 

documentos cartográficos, a maioria coevos à administração de Silvério Augusto 

Pereira da Silva, segundo a metodologia descrita no capítulo a ela dedicado. 

Antes de iniciar, convém perceber o contexto de produção dos mapas utilizados para 

que possamos aferir a fiabilidade da fonte utilizada. 

Para Buisseret (1992), parece inegável o papel que a cartografia assumiu, sobretudo 

desde o século XVIII, no conhecimento do espaço e ordenamento do território. Portugal 

não é alheio a esta corrente de pensamento, que contextualiza a criação de várias 

academias reais de cariz científico bem como a preocupação com o reconhecimento do 

território para o desenvolvimento do país, que ganhou especial destaque com o Marquês 

de Pombal. Esta preocupação leva ao incremento da produção cartográfica no nosso 

país onde é constante a presença de engenheiros, portugueses e estrangeiros. 

Aveiro é um exemplo que comprova o aumento da produção cartográfica nacional. 

Se, até ao século XVII a laguna e barra de Aveiro surgiam na cartografia apenas numa 

escala nacional, integradas em mapas relativos à costa de Portugal, no século XVIII, a 

procura de soluções para os problemas de navegabilidade da barra e da laguna e a 

necessidade de projetar o espaço, aumentam o número de representações cartográficas 

desta área. Da mesma forma, e uma vez que se procurava responder a um objetivo 

muito preciso – melhorar a navegabilidade através da fixação da barra - a escala 

nacional deixa de ser opção, privilegiando-se as grandes escalas locais. Assim, são 

vários os levantamentos cartográficos efetuados por engenheiros civis e militares, 



A Barra da Laguna de Aveiro no Século XIX: Impactos da Ação Antrópica na Dinâmica Lagunar 

  

105 

 

nacionais e estrangeiros, que revelam uma preocupação crescente com a melhoria das 

infraestruturas portuárias.45 

No século XIX, e de acordo com Alegria e Garcia (2002), a reforma da 

Universidade de Coimbra, a fundação de várias instituições científicas e os 

levantamentos topográficos de base (nos anos de 1860 e 1865) são fundamentais para 

compreender este período da cartografia portuguesa, onde há uma predominante 

influência da escola inglesa, mas também das escolas francesa e espanhola, e em que se 

desenvolve a cartografia temática (sobretudo geológica, agrícola e hidrográfica). 

No que respeita à cartografia hidrográfica, é Marino Miguel Franzini que assume 

uma posição de destaque, graças à publicação do seu Roteiro das Costas de Portugal, 

em 1811. O porto de Aveiro é um dos dez portos que surgem em mapas parcelares 

(anexo 16), sendo visíveis os trabalhos de Gomes de Carvalho e o pleno funcionamento 

da barra, percetível pela batimetria na embocadura da laguna e nos canais principais. 

Com a criação do curso de engenheiro hidrógrafo em 1836 (Guerreiro e Godinho, 

2005:17) este tipo de cartografia leva um novo impulso e a laguna de Aveiro integra o 

levantamento hidrográfico da costa nacional com os trabalhos do engenheiro hidrógrafo 

António Maria dos Reys, sob a coordenação de Filipe Folque (figura 30). 

A nosso ver, é o período do fontismo e o incremento das obras públicas, associado à 

criação do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, que dá um forte 

estímulo à produção cartográfica nacional e, sobretudo, na área de estudo. É nesta 

conjetura de desenvolvimento dos transportes e das infraestruturas de apoio, 

nomeadamente dos portos nacionais, que surgem a maioria das fontes cartográficas 

utilizadas neste estudo, cujo contexto de levantamento foi já abordado no capítulo 

anterior.  

Garcia, Macieirinha e Costa (2008), analisam o fundo documental do arquivo 

histórico documetal da administração do porto de Aveiro, de onde são provenientes os 

mapas utilizados neste trabalho, e caracterizam-no referindo que estes são compostos 

por dois núcleos, pastas e livros, em que «(…) as fontes cartográficas que encerram são 

maioritariamente manuscritas predominando, até ao início do século XX, os suportes 

                                                 
45 Veja-se, a título exemplificativo, os levantamentos efetuados por Carlos Mardel (1756), Francisco 

Xavier do Rego (1759), François de Polchet e Louis d’Alincourt (1759), Guilherme Eldsen, Isidoro Paulo 
Pereira e Manuel Sousa Ramos (1778), Luís Gomes de Carvalho (1805) ou João Luís Lopes (1843).  
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em tela e papel vegetal (…). Parte da cartografia que servia de base à redacção de novos 

projectos não era elaborada de raiz, mas correspondia, ao invés, à cópia de elementos de 

base de mapas anteriores, aos quais eram adicionadas novas informações.» (Garcia, 

Macieirinha e Costa, 2008: 266). Os autores referem ainda que este universo 

documental é realizado sobretudo por engenheiros civis e militares e integra uma 

enorme variedade de escalas e tipos de mapas. 

É de salientar que estes mapas integravam relatórios e projetos que serviam de base 

de trabalho nas obras da barra, mas também para enviar às tutelas superiores. Assim, 

encontramos mapas completamente acabados, com todos os elementos e outros que 

serviriam como esboço ou como ferramenta de trabalho. 

No núcleo cartográfico referido, analisaremos um conjunto de onze mapas, cujas 

características principais se encontram na tabela do anexo 18. Após a análise do núcleo 

cartográfico, selecionaram-se os mapas relativos ao período em estudo (1823 a 1886). 

Deste subconjunto, foram escolhidos os mapas que, a nosso ver, seriam os que melhor 

ilustravam a evolução da laguna, sobretudo da embocadura, e a sua resposta às 

construções efetuadas durante a direção do Engenheiro Silvério Pereira da Silva. Dado o 

elevado número de exemplares contidos neste fundo documental, procurou-se também 

que a cartografia escolhida estivesse publicada e que os dados sobre as suas 

características e contexto de produção fossem o mais completos possível. Além disso 

procurou-se que os mapas analisados nunca tivessem servido de base para uma análise 

semelhante, de forma a inserir mais um dado de originalidade a este estudo. 

As datas do conjunto cartográfico em análise situam-se entre 1843 e 1896. No que 

respeita às escalas, toda a cartografia é de grande escala, uma vez que se trata de 

levantamentos de uma área muito precisa e com objetivos bem definidos de intervenção 

no espaço. Há mapas de várias tipologias, sendo a maioria hidrográficos e de costas e 

fundos marinhos. O seu contexto de produção está intimamente relacionado com a 

intervenção no espaço lagunar através dos projetos de navegabilidade da barra de 

Aveiro. Alguns mapas são cópias de mapas anteriores à direção Silvério Pereira da 

Silva, cuja imagem servia para compreender o espaço lagunar e justificar decisões 

técnicas. O levantamento hidrográfico da laguna realizado por A.M. dos Reys (figura 

30) é o único cujo contexto de produção não se liga diretamente com os projetos de 
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engenharia efetuados na laguna. Contudo, a cópia existente neste acervo, sublinha a sua 

importância para o conhecimento deste espaço. 

Assim, pensa-se que este conjunto de mapas apresenta consistência para suportar 

a análise que pretendemos realizar e reflete o comportamento da laguna nos seguintes 

períodos: 

• antes das intervenções do projeto de 1858 – mapas das figuras 24, 26 e 

27; 

• resposta às construções efetuadas no contexto do projeto de 1858 – 

mapas das figuras 28 a 31; 

• resposta da laguna às construções efetuadas no contexto do projeto de 

1874 – mapa da figuras 32 e 33. 

4.2 Alterações na dinâmica lagunar: a situação da laguna antes de 

1858 

Como já verificamos, antes da tomada de posse do engenheiro Silvério Silva, a barra 

e a laguna encontravam-se bastante obstruídas por sedimentos. Apesar da 

funcionalidade da barra durante 16 anos, a ausência de obras de manutenção, a 

deterioração do dique, a obstrução das comportas e o rompimento de uma nova abertura 

da laguna nos areais da Vagueira, entre 1838 e 1839, resultaram na degradação da barra 

nova e consequente assoreamento da laguna. 

A figura 26 corresponde a uma cópia de um esboço da planta da barra em agosto de 

1843, à escala aproximada de 1:8 000, realizada pelo engenheiro Silvério Silva, com 

base no levantamento executado pelo engenheiro diretor, à época, João Luís Lopes. 

Nela podemos observar as alterações na configuração da embocadura artificial da 

laguna e no assoreamento, quando comparadas com plantas contemporâneas à abertura 

da barra, como é o caso da planta à escala cerca de 1:100 000 de Marino Miguel 

Franzini, anexo 16. 

Apesar de apresentarem a laguna a escalas distintas, se atentarmos na planta da 

figura 26, há uma mudança de direção da barra: aberta com a direção Oeste-Este, está 

agora virada a Oés-Noroeste. 
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Figura 26: Cópia de um Esboço da Planta da Barra de Aveiro, em Agosto de 1843, realizada pelo engenheiro Silvério Augusto Pereira da Silva, em 1876. 
Escala original [ca. 1: 8 000], 600 braças = [16,3 cm] (seg. AMORIM & GARCIA 2008). Símbolos de nossa autoria. 
Fonte: AMORIM, I.; GARCIA, J. (2008). A Barra e os Portos da Ria de Aveiro 1808 – 1932. Arquivo da Administração do porto de Aveiro. Catálogo da 
Exposição. Aveiro: 95. 
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A forma do areal de S. Jacinto também denota alterações. A Norte da barra, este 

setor do cordão litoral que apresentava uma grande saliência (letra A), cresceu no 

sentido Norte-Sul cerca de 870 m, apoiado nos “reguladores”(letra C), e chegou muito 

próximo do dique de abertura (letra B).  

O setor litoral a Sul exibia, igualmente, o crescimento de uma restinga arenosa no 

sentido Sul-Norte, com cerca de 550m (letra D), que ameaçava fechar a barra. Este 

crescimento deve-se, muito provavelmente, à falta de força das correntes de vazante 

que, por sua vez, foi provocada pela construção do dique das portas da Cambeia junto 

ao canal de Mira (letras PC). Esta construção, apesar de contar com uma comporta que 

acabou por ficar obstruída, bloqueou o contributo do canal de Mira para a corrente de 

vazante, o que diminuiu fortemente o caudal de saída na barra fomentando a 

acumulação. Essa colmatação é evidente também nos bancos de areia, possivelmente 

submersos, figurados a tracejado, na entrada da barra (letra E). 

Para além disso, o número de ilhas interiores da laguna aumentou 

consideravelmente, sobretudo no interior do ramo lagunar de Mira. O aumento da 

dimensão destes corpos arenosos é também visível, o que parece comprovar o aumento 

da sedimentação e a diminuição da profundidade da laguna. 

A amplitude e o regime das marés foram afetados pelo estreitamento da entrada da 

laguna: a amplitude das marés e a sua penetração tornaram-se cada vez menores, pelo 

que o escoamento das águas do interior da laguna se terá processado muito lentamente. 

A acumulação de areias na entrada da laguna, diminuindo a força das correntes de maré, 

terá contribuído para a aproximação entre o nível de maré no interior da laguna e na sua 

abertura, o que terá provocado a diminuição da entrada de água na laguna durante a 

preia-mar, e uma menor corrente de descarga durante a baixa-mar (Martins, 1946). Esta 

situação, por sua vez, terá colaborado para a contínua acumulação de sedimentos visível 

no mapa.  

Quinze anos volvidos, e já durante o período da direção Silvério Pereira da Silva, é 

levantada uma planta da barra para, possivelmente, aferir o seu estado e fornecer dados 

para o seu projeto de melhoramento, traçado por este engenheiro em 1858. Essa planta 

(figura 27), com escala 1:2500, vem corroborar a hipótese da tendência natural da 

laguna para fechar a sua comunicação com o mar e para a colmatação. 
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Figura 27: Projecto do Melhoramento da Barra D' Aveiro, realizada pelo engenheiro 
João Maya Romão, em 1858. Escala original 1: 2 500 ; [W 8º 46' -  8º 43' / N 40 º 39' - 
N  40º 37']. Símbolos de nossa autoria. 
Fonte: Arquivo Histórico-Documental do Porto de Aveiro, pasta 2 - nº3. 

 

As reentrâncias na costa de São Jacinto (letras A e B da figura 27) continuam a ser 

visíveis, sugerindo até um crescimento para Sul de ambas as extremidades. A 

embocadura da barra apresenta-se bastante estreita, uma vez que os cordões arenosos 

Norte e Sul demonstram um crescimento acentuado, muito provavelmente pela ação da 

deriva litoral e a ineficácia da corrente de vazante. Junto à restinga Sul (letra C), surge a 

indicação do autor «Assoreamento no dia 14 de Dezembro de 1858 em Baixa Mar», o 

que demonstra a clara preocupação com o crescimento desta área da embocadura 

lagunar. São visíveis, com linha vermelha a cheio, as estruturas construídas e o limite do 

dique Sul (letra D), que não atinge a costa, e parece ser o grande responsável pelo 
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crescimento da restinga, uma vez que parece ter funcionado como âncora para o seu 

crescimento. A direção do crescimento Sul-Norte pode ser justificada pela inversão da 

deriva litoral provocada pelas situações de passagem dos setores quentes das 

perturbações da frente polar, que originam os ventos do quadrante Sul e Sudoeste que, 

segundo Lopes e Dias (2011), reforçam a circulação lagunar de Sul. 

A orientação da entrada da barra (letra B) está mais voltada para Noroeste o que 

dificulta a navegação.  

Esta planta mostra a intenção do engenheiro de resolver o problema da 

navegabilidade e podemos observar, com linha vermelha a tracejado, o projeto de 

prolongamento do molhe Sul (letra E) e criação do molhe Norte (letra F), a que já nos 

referimos no capítulo anterior. 

A uma outra escala (1:25 000) surge o mapa levantado em 1858 pelo engenheiro 

Augusto M. de Almeida (figura 24, no capítulo anterior). Esta planta salienta os 

fenómenos descritos anteriormente. Apesar de já não serem visíveis as reentrâncias na 

costa de São Jacinto (figuras 26 e 27, letra A), a esta escala torna-se percetível que os 

reguladores das correntes interiores junto ao canal são Jacinto-Ovar não cumprem a 

função desejada para a qual foram colocados, uma vez que surge um escavamento 

provocado, certamente, pelas correntes interiores de vazante, que canalizam as águas do 

Vouga contra esta área, provocando erosão. Estes esporões de base triangular, 

construídos entre 1808 e 1823, estariam muito degradados precisamente devido à forte 

corrente sentida neste local, provocada pela abertura da barra na localização escolhida 

por Gomes de Carvalho. Antes desta abertura artificial, a circulação interior na laguna 

far-se-ia, possivelmente, com correntes muito mais lentas, uma vez que a abertura da 

laguna posicionava-se muito mais a Sul, nos areais de Mira, e o volume de água era 

muito menor, pois a admissão da maré no interior da laguna era mínima. 

Provavelmente, o corte efetuado pela abertura da barra artificial no cordão de areias e a 

sua divisão em dois setores, um a Norte e outro a Sul da barra, veio interromper a deriva 

litoral, o que parece ter provocado uma maior erosão no setor Sul da restinga. Apesar da 

escala do mapa em análise não o permitir comprovar, uma vez que não é visível todo o 

setor Sul da restinga, parece evidente a diferença de largura entre os dois setores. 
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As pequenas ilhas arenosas acumuladas na entrada da laguna, que surgiam a 

tracejado na planta de 1843 (figura 26), aparecem agora cartografadas de forma idêntica 

aos restantes corpos arenosos, sugerindo a sua fixação (figura 24, letra C). 

A esta escala, somos igualmente capazes de compreender melhor a insuficiência das 

portas da Cambeia (letras PC na figura 24) e a colmatação do canal de Mira (assinalado 

no mapa como “Canal da Barra velha”). Uma análise a esta área mostra que a única 

saída das águas do canal de Mira é demasiado estreita para permitir que o contributo de 

todo o volume de água deste canal entre na circulação lagunar. Desta forma, parece 

claro, no mapa, que os sedimentos transportados por este braço da laguna vão-se 

acumulando junto ao dique, contribuindo para o encerramento do braço lagunar. Veja-se 

a espessura da restinga na área terminal do canal (junto à letra E) quando comparada 

com o areal a Sul ou com mapas coevos à abertura da laguna. 

Também neste mapa surge, a linha tracejada vermelha, o projeto de prolongamento 

do molhe Sul até ao mar, que parece a Silvério Silva a única forma de eliminar o 

cabedelo Sul. Contudo, do projeto para o molhe Norte, não surge qualquer indicação. 

Desta forma, e após a análise destes três mapas podemos concluir que há uma clara 

interferência das construções efetuadas desde 1808 na dinâmica lagunar: 

• a abertura da barra artificial a meio do corpo lagunar dividiu a laguna e a 

restinga litoral em dois setores com comportamento distinto; transformou 

a circulação interna uma vez que criou uma corrente interior ao longo do 

canal São Jacinto-Ovar, que escava a costa este do setor norte da restinga 

e mostrou-se insuficiente para manter a navegabilidade da barra. 

• o molhe Sul foi o direto responsável pela diminuição do contributo do 

canal de Mira na circulação lagunar, ajudando a acelerar o assoreamento, 

sobretudo no setor Sul da laguna. Este molhe, que nunca chegou ao mar, 

parece ter potenciado o crescimento da restinga no setor Sul ao servir-lhe 

de apoio. 

• os esporões criados para proteção da costa interior do canal de São 

Jacinto-Ovar mostraram-se completamente ineficazes, apesar da reduzida 

força da corrente. 
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• o papel da deriva litoral é notório no crescimento das restingas e a 

corrente de vazante criada pela nova embocadura é insuficiente para a 

sua alteração. 

• as acumulações sedimentares, ilhas e os cordões arenosos, para além de 

dificultarem a navegabilidade, vêm também impedir a entrada das águas 

oceânicas na laguna, condicionando a circulação das correntes no seu 

interior, a admissão das marés e, sobretudo, diminuindo o fluxo da 

corrente de vazante, o que reforça o assoreamento. 

• é clara a grande mobilidade dos sedimentos e velocidade de 

sedimentação. Assim, há continuação da tendência para a acumulação 

sedimentar e colmatação da laguna. 

 

4.3 Alterações na dinâmica lagunar: a situação da laguna entre 

1858 e 1874 

Após 1859 iniciam-se várias construções, integradas no projeto apresentado no final 

de 1858 por Silvério Pereira da Silva, engenheiro diretor das obras da barra, que 

transformarão a dinâmica lagunar. 

O mapa da figura 28 integra-se no desenvolvimento das obras projetadas para a 

manutenção da barra de Aveiro, sendo o seu autor o engenheiro Silvério da Silva. Trata-

se de uma planta de escala 1:4 000, e refere-se ao assoreamento na barra de Aveiro em 

agosto de 1859. Apesar de se terem iniciado em junho, é já visível a execução de várias 

das obras projetadas como o prolongamento do molhe Sul, para Oeste, de forma a 

impedir o crescimento da restinga de direção Sul-Norte, que estava a dificultar a 

navegação. Da mesma forma, e com a intenção de retificar o setor Norte dos areais de S. 

Jacinto, está já construído, em estacaria e faxinagem, uma pequena secção do molhe 

Norte. 
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Figura 28: Assoreamento da Barra d' Aveiro em 26 de Agosto de 1859 realizada pelo 
engenheiro Silvério Silva, em 1859. Escala original 1:4 000; [W 8º 46' -  8º 43' / N 40 º 
39' - N  40º 37']. Símbolos de nossa autoria. 
Fonte: Arquivo Histórico-Documental do Porto de Aveiro, pasta 1 - nº6. 

 

Nesta representação podemos observar as diferentes configurações assumidas pela 

entrada da laguna numa escala mensal, uma vez que estão representadas, por intermédio 

de cores distintas, as configurações do litoral nos meses de junho, agosto e setembro 

(letras J, A e S). 

O menor assoreamento, em que o setor Norte surge mais recortado e a restinga a Sul 

quase desaparece, ocorre no mês de setembro, fenómeno provavelmente, resultante das 

marés vivas equinociais, e que comprova o papel das marés como fator fundamental na 
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hidrodinâmica da laguna. A maior amplitude destas marés vivas provoca um aumento 

do prisma de maré e uma vazante mais intensa. Assim, o fluxo de sedimentos em 

direção ao mar é bastante forte, o que desencadeará maior erosão no setor Norte (Dias 

2009) e um aumento da área alagada, devido à melhor penetração das marés. Contudo, 

esta diminuição nas restingas poderá não ser explicada exclusivamente pela ação da 

maré e da corrente de vazante mas ser já uma resposta às construções efetuadas. As 

inscrições a vermelho indicam o avanço da testa dos molhes entre junho e agosto, logo, 

o aumento da extensão dos molhes parece ter forçado uma alteração na disposição dos 

sedimentos quase imediata, uma vez que, no mês de setembro, a tendência para o 

desaparecimento dos dois cordões arenosos é evidente. A maior retificação na 

embocadura parece ter aumentado a velocidade da vazante e contribuído para a 

desobstrução da barra, uma vez que os sedimentos são atirados mais para Oeste, 

integrando a deriva litoral, e não permanecendo na entrada da laguna. Há, no entanto, 

que fazer uma ressalva a esta leitura. Muito embora ela nos pareça coerente, não há 

indicação se as três configurações mensais correspondem ao mesmo nível de maré. Esta 

indicação poderia dar uma nova interpretação aos fenómenos analisados. Ainda assim, a 

análise deste mapa, sublinha a importância da ação das marés como um dos principais 

agentes modeladores do comportamento da laguna. 

Salienta-se, mais uma vez, a grande mobilidade e velocidade de sedimentação na 

embocadura da laguna. Repare-se que, a uma escala mensal, as alterações na 

configuração da barra são notórias e validam os relatos mais antigos, que referem o 

caráter itinerante da barra. O mapa da figura 31, que analisaremos mais adiante, salienta 

o que acabámos de referir ao cartografar o estado da barra em oito momentos - entre 

novembro de 1862 e julho de 1868 - mostrando uma variação interanual da 

configuração da entrada da barra. 

As repercussões das obras efetuadas, neste caso o prolongamento dos molhes, são 

imediatas na dinâmica lagunar, sobretudo na embocadura e estão bem evidenciadas no 

mapa da figura 29. Este mapa representa a situação da barra em 29 de fevereiro de 1860 

e foi elaborado por João da Maya Romão, à escala 1:10 000, e, muito possivelmente, 

mandado levantar pelo engenheiro diretor das obras, para avaliar o desenvolvimento do 

seu projeto. 
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Figura 29: Assoreamento da Barra d' Aveiro no dia 29 de Fevereiro de 1860 realizada 
por  João Maya Romão, em 1860. Escala 1: 10 000; [W 8º46'- 8º43'/N 40º39'-N 40º37]. 
Símbolos de nossa autoria. 
Fonte: Arquivo Histórico-Documental do Porto de Aveiro, pasta 1 - nº8. 

 

Nesta representação podemos observar que os molhes denotam um avanço 

significativo (letras A e C) e extinguiram por completo as restingas visíveis nas 

representações analisadas anteriormente, cumprindo o objetivo de facilitar a 

navegabilidade na laguna. O molhe Norte parece estar a sofrer uma estabilização e 

compactação: a reentrância visível nas figuras 26 e 27 (letra A) desapareceu com a 

união das duas línguas de areia e deixou uma espécie de pequeno lago no interior da 

costa de São jacinto (letra D), que parece ter ainda comunicação com a laguna. 
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A esta escala, são também visíveis as construções dos novos esporões para a 

retificação da costa de São Jacinto (letras B a B’’). Nesta representação é percetível a 

reentrância na costa interior do cordão arenoso de São Jacinto que, como já havíamos 

mencionado, foi provocada pela incidência, nesta área, da forte corrente de vazante 

geradas pela abertura da nova barra. Os esporões foram instalados para alterar a corrente 

interior da laguna com sentido Norte-Sul, de forma a faze-la incidir convenientemente 

no dique. Embora não se denote ainda qualquer inversão na erosão, a representação das 

correntes, através de linhas de traçado fino, evidencia as alterações que estas 

construções provocam na hidrodinâmica da laguna. Através dos trabalhos de Vaz e Dias 

(2011), sabemos que a construção de esporões altera significativamente a velocidade e 

direção das correntes, transformando a dinâmica de deslocação e deposição dos 

sedimentos. 

Conseguimos ainda aferir que a diferença entre os limites das marés (preia-mar 

assinalada com as letras “PM” e baixa-mar assinalada com as letras “BM”) demonstram 

alterações subtis na configuração da embocadura lagunar e que a forte corrente de 

vazante, criada com a estabilização da embocadura da laguna, não foi, até ao momento 

do levantamento deste mapa, suficientemente forte para eliminar a ilha arenosa (letra E) 

já visível no mapa de 1843 (figura 26) e que dificulta a navegação no canal principal do 

sistema lagunar. Contudo, é notório o impacto das construções na melhoria da 

acessibilidade na barra. 

O mapa seguinte (figura 30), de escala 1:20 000, permite uma visão mais abrangente 

da área lagunar e vem confirmar a melhoria da navegabilidade. Levantado em 1865 por 

António Maria dos Reys, engenheiro hidrógrafo da Secção Hidrográfica da Armada, 

criada por Filipe Folque em 1851, e integrado nos levantamentos efetuados pela secção 

de Trabalhos Geodésicos, Topográficos, Hidrográficos e Geológicos do Reino, teve o 

apoio do engenheiro Silvério Silva no seu levantamento, nomeadamente com a 

disponibilização da cartografia por si executada. Por sua vez, os dados recolhidos foram 

também aproveitados para o melhor conhecimento da área lagunar. Este mapa 

representa a área central da laguna de Aveiro, destacando as condições de 

navegabilidade, uma vez que dá enfoque à batimetria dos canais lagunares, aos fundos 

ou às marés. Apresenta também outro tipo de informação como a ocupação dos terrenos 

da laguna (onde se evidenciam as marinhas de sal), as estradas ou as construções
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Figura 30: Porto e Barra de Aveiro. Planta com Projecto do seu melhoramento, levantada por A.M. dos Reys em 1865 e publicada em 1887.  Escala 1: 20 
000; [W 8º46' - 8º39'/N 40 º41' - N 40º36']. 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal em http://purl.pt/3852/2/P1.html 
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urbanas. Assim, dada a numerosa informação contida e a toponímia abundante, optámos 

por não usar símbolos de nossa autoria por entender que estes poderiam comprometer a 

leitura do mapa. 

Neste mapa, são de realçar as representações de elevações nas áreas arenosas que, 

devido à sua forma e alinhamento face à costa, corresponderão, muito provavelmente, a 

cordões dunares. Estas formações eólicas são predominantes nos cordões arenosos de 

ambos os setores Norte e Sul da laguna contudo, são particularmente numerosas ao 

longo do cordão arenoso do setor Sul (Costa Nova). A presença de dunas vem salientar 

a importância dos ventos constantes na construção do ambiente lagunar que, juntamente 

com a disponibilidade de areias e a ausência de vegetação, contribuem para a formação 

de dunas. O extenso cordão representado indica-nos que, no que respeita aos avanços do 

mar, esta área foi relativamente estável ao longo do tempo, já que a formação de dunas 

implica que as ondas não alcancem esta área. No interior, junto aos areais da Gafanha, 

as dunas representadas serão mais antigas, uma vez que os canais da laguna funcionam 

como um armadilha para as areias transportadas pelo vento, impedindo a sua circulação, 

e a presença de vegetação diminui a quantidade de areias disponíveis para a formação 

de dunas. Para além disso, pela sua direção (preferencialmente nos sentidos Noroeste-

Sudeste e Oeste-Este, paralela aos ventos dominantes), parece tratar-se de dunas 

longitudinais que avançaram, ao longo do tempo, para o interior da laguna. 

Na figura 30, levantada cinco anos depois da representação da figura 29, as 

construções projetadas em 1858, apresentam-se praticamente concluídas: o molhe 

Norte, apesar de construído em material provisório, parece bastante consolidado e a sua 

testa está em contacto com o mar; o molhe Sul, apesar de inconcluso, mantém fixa a 

entrada da barra; os esporões de São Jacinto estão construídos e, embora nos relatórios 

de obras e projetos apenas encontremos referência à construção de três esporões, são 

visíveis quatro construções desta natureza, não sabendo se se trata de uma nova 

construção ou um antigo esporão construído na direção de Gomes de Carvalho. 

Contudo, estes esporões não parecem estar a influenciar a direção da corrente de 

vazante, uma vez que a reentrância no areal de São Jacinto mostra pequenas alterações. 

Neste mapa é claro o que já ficou dito sobre a amputação do contributo do canal de 

Mira na dinâmica lagunar. A comunicação com a laguna nas portas da Cambeia é muito 

estreita face ao volume de águas do canal de Mira. Este volume de água incorporado 
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totalmente na hidrodinâmica lagunar fortaleceria a corrente de vazante, sobretudo 

durante o inverno, em que os ventos de Sudoeste ampliariam a circulação de Sul no 

canal de Mira, e ajudariam a manter a embocadura da laguna livre de acumulações de 

sedimentos. Esta situação é, para Silvério da Silva, um dos problemas na manutenção da 

abertura da barra e será alvo de atuação no projeto de 1874.  

A navegabilidade melhorou consideravelmente, quando comparada com a situação 

antes do projeto de 1858. A ilha arenosa que se localizava mesmo em frente à barra 

desapareceu por completo, o que vem afirmar o poder, cada vez mais eficaz, da corrente 

de vazante na limpeza de sedimentos da embocadura. No que respeita à sua 

configuração, a barra apresenta-se com um aspeto bastante retilíneo e um alinhamento 

Oeste-Este, que facilita a entrada das embarcações. No mapa é também visível a 

diferença entre a preia-mar e a baixa-mar, mas esta já não parece alterar de forma 

significativa a configuração da barra, sobretudo junto aos molhes. O lago que se havia 

formado no interior do areal de São Jacinto (letra D da figura 29) continua a existir, 

muito embora esteja mais isolado e não pareça apresentar comunicação com a laguna. 

No que respeita à batimetria, a nota explicativa no canto inferior esquerdo do mapa, 

indica que «As sondas referem-se à máxima baixamar (1m,09 abaixo do nível médio) e 

são expressas em metros». Ao analisa-la concluímos que a batimetria é muito desigual 

ao longo da laguna mas regista um aumento da profundidade face a períodos anteriores 

às construções efetuadas. 

As maiores profundidades verificam-se junto ao molhe Sul, o que é explicado pela 

grande força exercida pela corrente Norte-Sul junto desta construção. A corrente de 

vazante, juntamente com a corrente fluvial do Vouga, inflete junto ao molhe para Oeste, 

provocando uma erosão acentuada do molhe e uma depressão no fundo da laguna. 

Repare-se que a profundidade máxima junto ao molhe Sul é de 9,2 metros enquanto 

junto ao molhe Norte não ultrapassa os 1,3 metros (ver pormenor do mapa da figura 28 

ampliado no anexo 17). 

Ao longo dos canais interiores da laguna, a profundidade é igualmente muito 

inferior à do canal da barra. A linha a cheio, que surge no mapa junto à entrada da barra 

e ao longo dos canais, representa a área de maior profundidade sendo, portanto, a rota 

preferencial para as embarcações. Seguindo esta linha de maior profundidade e os 

valores nela representados, calculamos a profundidade média para a rota desde a entrada 
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da barra e até ao primeiro esporão do areal de São Jacinto. Concluímos que é cerca de 5 

metros. Seguindo o mesmo método, calculamos a média para o canal de Mira e para o 

canal da cidade, sendo quase metade da verificada na embocadura da laguna (2,7 metros 

e 2,9 metros respetivamente). Nos canais mais estreitos, a profundidade é 

significativamente menor, não ultrapassando em muitos deles os 0,5 metros, e 

mostrando que, sem intervenção humana o assoreamento dos canais é uma fatalidade da 

natureza lagunar. 

Apesar de esta representação deixar uma imagem de solidez e da boa navegabilidade 

da barra, provando que as interferências do Homem contrariaram a tendência natural de 

séculos, a sua vulnerabilidade está presente numa indicação do engenheiro hidrógrafo 

presente na nota explicativa: «Não há marcas fixas para a entrada na barra devido às 

continuadas variações de posição e profundidades do canal». 

O mapa seguinte (figura 31) salienta a manutenção da navegabilidade na 

embocadura da laguna como resultado das intervenções realizadas desde 1859, mas, 

simultaneamente, a sua volatilidade. Este mapa, de escala 1:5 000, cartografa o estado 

da barra junto à costa Oeste em oito momentos distintos - entre novembro de 1862 e 

julho de 1868, que parecem ter sido escolhidos aleatoriamente, já que não existe uma 

sequência quer anual, quer mensal. As duas linhas que configuram a costa parecem 

referir-se aos diferentes momentos de maré (preia-mar e baixa-mar), pelo que 

acrescentámos estas indicações ao mapa. 
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Figura 31: “Estado de barra em diversas epochas”, realizada pelo engenheiro Silvério 
Silva, em 1859. Escala original 1:5000; [W 8º46'- 8º43'/N 40º39'- N 40º37']. Símbolos 
“PM” e “BM” de nossa autoria. 
Fonte: AMORIM, I. e GARCIA, J. 2008. A Barra e os Portos da Ria de Aveiro 1808 – 
1932. Arquivo da Administração do porto de Aveiro. Catálogo da Exposição, Aveiro: 
38. 

 

Nas diferentes datas, as configurações da barra são bastante distintas e as diferenças 

entre marés são também evidentes. Entre novembro de 1862 e abril de 1865, a 

embocadura da laguna parece apresentar uma configuração semelhante: uma 

embocadura estreita, mas sem a formação de qualquer restinga. Esta situação 

corresponde ao momento de maior avanço nas obras projetadas em 1858, 

nomeadamente na construção dos molhes e na abertura das comportas da Cambeia em 

março de 1863. Assim, o aumento da corrente de vazante provocado pelo maior 

alinhamento entre os molhes e pela entrada na circulação lagunar do volume de águas 

do setor meridional, contribuiu para e aumento da largura e profundidade da barra. 
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O período seguinte, entre agosto de 1865 e novembro de 1866, parece evidenciar um 

maior assoreamento com o estreitamento da entrada da barra e o aparecimento de ilhas e 

pequenos cabedelos. Este período coincide com uma fase de reparações nos molhes que 

apresentavam sinais de deterioração, face à ação das correntes de enchente e de vazante 

mais fortes criadas com a retificação da barra. Esta situação de abandono na 

prossecução das obras, juntamente com as condições meteorológicas correspondentes 

(que desconhecemos), pode explicar o comportamento da laguna. Contudo, a imagem 

relativa a julho de 1868, mostra uma barra mais aberta e desimpedida, o que não pode 

ser explicado no contexto das obras lagunares, mas frisa a interdependência dos mais 

variados fatores no comportamento da laguna. 

Assim, este mapa permite-nos corroborar a tendência da laguna para a colmatação 

pois, sem intervenção humana, a sedimentação começa a instalar-se na embocadura da 

laguna contribuindo para a sua propensão natural para fechar ao mar. Ele é também 

indicador dos problemas de assoreamento que motivarão as alterações projetadas em 

1874. 

 Em conclusão podemos afirmar que no período relativo à implementação do projeto 

de 1858: 

• as construções projetadas surtem o efeito desejado. O prolongamento dos 

molhes, provoca uma profunda alteração na dinâmica lagunar alterando 

por completo a sua configuração e profundidade. São também a única 

forma de manter a barra aberta permanentemente, estável e orientada 

convenientemente à navegação (Oeste-Este). 

• a maré é um dos fatores com maior influência na hidrodinâmica lagunar, 

quer na configuração da laguna quer no estabelecimento da corrente de 

vazante, corrente primordial na manutenção da laguna. Contudo, as 

rápidas alterações podem também dever-se às condições meteorológicas 

sentidas em determinados momentos, o que frisa a interdependência dos 

mais variados fatores no comportamento da laguna. 

• a presença de dunas vem salientar a importância dos ventos constantes na 

construção do ambiente lagunar e a tendência para a colmatação por 

sedimentos neste caso transportados por via aérea. 
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• mais uma vez as representações cartográficas salientam a enorme 

mobilidade dos corpos arenosos e velocidade de sedimentação, sobretudo 

na embocadura da laguna. 

4.4 Alterações na dinâmica lagunar: a situação da laguna entre 

1874 e 1896 

Como verificámos, as obras efetuadas, nos primeiros 15 anos de administração, 

alteraram significativamente a tendência natural da hidrodinâmica da laguna, forçando a 

manutenção da comunicação com o mar. Estas construções dotaram a barra e a laguna 

de condições favoráveis à navegabilidade. Contudo, no início da década de 70, muitas 

das construções efetuadas apresentavam severos sinais de degradação: o molhe Sul 

estava bastante danificado, sobretudo nas fundações, devido à forte corrente de vazante; 

o molhe Norte apresentava sinais de deterioração, dado os materiais frágeis utilizados e 

muitos dos esporões apresentavam estragos consideráveis. Desta forma, os esforços são 

canalizados para as reparações e reforço das estruturas construídas, em detrimento do 

avanço nas construções projetadas. A esta situação, vem somar-se um prolongado estio, 

situação que favorece a acumulação de sedimentos. Assim, em 1873, a barra adquiriu 

condições de navegabilidade semelhantes às de 1858 mas uma configuração muito 

distinta. 

O mapa46 seguinte corresponde à cópia de uma parte da planta de escala 1:20 000, 

levantada em 1874 para o projeto de reformulação das obras de melhoramento do porto 

e da barra de Aveiro, apresentado em 1874 pelo engenheiro diretor. 

Como é claro na figura 32, surge a formação de uma enorme restinga de sentido 

Norte-Sul (letra A), com uma largura média de 150 metros e um comprimento de cerca 

de 750 metros. O aparecimento desta acumulação sedimentar orienta a entrada das 

embarcações na barra no sentido Sul-Norte, orientação que nunca antes se tinha 

verificado. No seu relatório, Silvério da Silva refere que, «Este cabedelo, seguindo no 

prosseguimento da costa, em frente ao canal da barra e à distância de 370 metros da 

                                                 
46 Este mapa surge integrado no capítulo anterior, 3.3.3 dedicado ao projeto de 1874. Contudo, é 

nossa opção que volte a figurar uma vez que apresenta uma nova simbologia por nós colocada para 
facilitar a análise da dinâmica lagunar. 
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extremidade ou testa do molhe, tem progredido muito neste sentido (…) cerca de 300 

metros a contar do alinhamento do molhe» (Silva 1875: 180). Conforme podemos ver 

no anexo 19, esta restinga vinha a crescer pelo menos deste 1873, o que parece 

corroborar as informações do engenheiro Silvério de que se tratava de um ano muito 

seco, onde a ausência de precipitação diminuiu o caudal do Vouga e aumentou a 

deposição de sedimentos. A direção do crescimento Norte-Sul vem espelhar o 

importante papel da deriva litoral na configuração da laguna e, pelo caráter contínuo do 

seu crescimento, podemos inferir que esta direção preferencial da deriva não terá sido 

interrompida pelas tempestades de Sudoeste associadas à perturbação da frente polar. 

Esta situação pode igualmente corroborar a reduzida precipitação. Claro que, à medida 

que aumentava, este corpo arenoso vem causar graves dificuldades na admissão das 

marés no interior da laguna. A pequena amplitude entre marés no interior da laguna 

diminui a corrente de vazante, o que se repercute na maior acumulação de sedimentos 

disponíveis para formarem acumulações arenosas. 

Para além de ter sido responsável pelo crescimento de uma restinga a Norte, o facto 

de a deriva litoral ter sido interrompida pelo molhe Norte, ainda diminuto, e o molhe 

Sul, na embocadura da laguna, vem corroborar o comportamento distinto dos dois 

setores litorais criados artificialmente. É percetível que, a Norte da barra, deu-se intensa 

acumulação de sedimentos, devido ao efeito de retenção, resultando num balanço 

sedimentar global positivo. Assim, o setor norte surge com um extenso areal. Já a Sul da 

barra, a deflecção da deriva litoral e a retenção de sedimentos a norte originaram um 

fornecimento sedimentar escasso, que resulta num balanço sedimentar negativo e numa 

diminuição do areal do setor Sul, mais estreito. 

Quando comparamos a dimensão do lago no areal de São Jacinto (letra B) nos 

mapas das figuras 30 e 32, elaborados à mesma escala, é também percetível que 

diminuiu, o que parece relacionar-se com a tendência natural para a acumulação de 

sedimentos nesta área, muito provavelmente transportados pelo vento. 

Como já havíamos visto, a área da costa interior de São Jacinto continua a 

apresentar uma reentrância. Contudo, quando comparada com a representação de 1865, 

não parece ter-se agravado nos 9 anos que se seguiram. Esta situação pode significar 

que a corrente do canal de São Jacinto não tem a mesma capacidade de erosão, devido à 

diminuição do volume de águas vindo do débito fluvial e das marés. Apesar do papel
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Figura 32: Cópia de uma parte da Planta indicativa do Plano d' Obras para o melhoramento da Barra de Aveiro: Projecto de 26 de Fevereiro de 1874, 
inserida no "Livro da despeza e dos trabalhos das Obras da Barra de Aveiro: Anno economico de 1882 a 1883", Aveiro, 1882 -1883, p. 253. Escala 1: 20 
000;  [W 8º45'- 8º44'/ N 40º38' - N 40º37']. Símbolos de nossa autoria. 
Fonte: AMORIM, I.; GARCIA, J. (2008).  A Barra e os Portos da Ria de Aveiro 1808 – 1932, Arquivo da Administração do Porto de Aveiro, Catálogo da 
Exposição, Aveiro, 2008: 97. 
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dos esporões no impedimento do avanço da erosão, este não parece o suficiente, uma 

vez que é o próprio engenheiro diretor que, no projeto de 1874, propõe a sua demolição 

e uma nova retificação da costa. 

Como já se disse, perante a situação da barra em 1874 e com base nos estudos 

hidrográficos efetuados a seu pedido e na observação, durante vários anos, da dinâmica 

da laguna, Silvério da Silva compreendeu que este espaço necessitava de novas 

intervenções, sobretudo que orientassem as correntes no sentido da barra. Este projeto 

foi já abordado no capítulo 3.3.3, mas são de salientar as propostas de abertura do canal 

de Mira à laguna, para aumentar o volume de água na corrente de vazante; a retificação 

dos canais naturais e a abertura de outros mais estreitos de forma a retificar e orientar as 

correntes interiores da laguna, sendo de destacar a abertura de um novo canal artificial, 

o canal do Espinheiro, que regularia, no sentido Este-Oeste, a principal corrente na 

manutenção da barra. Contudo, muitas das obras projetadas nunca foram realizadas, 

devido ao fim da sua direção em 1886. 

O mapa da figura 33, apesar de ter sido levantado dez anos depois da finalização da 

administração de Silvério Pereira da Silva e sair dos limites temporais deste estudo, foi 

incluído para demonstrar o efeito das obras projetadas e construídas por este engenheiro 

desde 1874. 
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Figura 33: Projecto de rectificação dos esteiros do Gramato e Ceboleira: Plantas da ria 
entre Aveiro e a povoação da Murtosa, levantado por José maria de Melo Matos, em 
1896. Escala de 1: 50 000; [W 8º45'-W 8º35'/N 40º46-N4 0º38'].Símbolos de nossa 
autoria. 
Fonte: Arquivo Histórico-Documental do Porto de Aveiro, pasta 18 - nº1-2. 

 

Realizado à escala 1: 50 000 por José Maria de Melo Matos, Engenheiro chefe de 

secção, e integrado nos trabalhos da 2ª Circunscrição Hidráulica, o seu título “Projecto 

de rectificação dos esteiros do Gramato e Ceboleira” vem indicar-nos que as obras 

projetadas em 1874 seguiam o seu curso. 

De acordo com a análise deste mapa, podemos observar que a barra está novamente 

orientada no sentido Oeste-Este. Ao que parece, a construção do canal do Espinheiro 

(letra A) permitiu a concentração das correntes e parece ter orientado o fluxo da vazante 

na direção da barra, facilitando a sua manutenção. O papel desta construção foi 

essencial, uma vez que o molhe norte foi completamente destruído o que se verifica pela 

configuração irregular do areal de São Jacinto junto à embocadura lagunar. Uma 

pequena língua de areia junto ao areal de São Jacinto (assinalada com a letra B) poderá 

ser um resquício da anterior restinga, que alterou a orientação da barra e a configuração 
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da laguna. Continua igualmente a ser visível o lago interior no areal de São Jacinto, bem 

como a reentrância na costa interior, embora não se verifique qualquer construção 

referente aos esporões. 

Apesar de não ser visível no mapa, sabemos que o molhe Sul foi reforçado e cortado 

em 11 vãos, o que contribuiu para a desobstrução da barra, uma vez que a laguna volta a 

ter plena comunicação entre todos os canais lagunares e o volume total de águas do 

setor meridional vem reforçar o efeito das correntes de vazante. Assim, as condições de 

navegabilidade parecem estar asseguradas, mas a ausência do molhe Norte, cuja 

importância para manutenção da abertura da barra foi já frisada, contribuirá para a 

obstrução da laguna. Como já vimos, quanto menos intervenções realizadas, mais 

dependente fica a laguna dos fatores naturais como as marés, a deriva litoral, os estados 

de tempo, o débito fluvial ou a ondulação que contribuirão para a colmatação 

sedimentar desta área. 

Em conclusão podemos afirmar que no período relativo à implementação do projeto 

de 1874: 

• a laguna apresenta uma configuração nunca antes verificada que parece 

ligar-se diretamente com conjunto de condições meteorológicas, que 

levarão a uma redução do volume de água na corrente de vazante. Esta 

situação vem salientar a importância dos fatores naturais no 

comportamento da laguna. 

• as construções antrópicas são a única forma de manter a navegabilidade e 

contrariar os fatores atuantes para a colmatação na área da laguna. 

Contudo, estas têm de ser realizadas simultaneamente, pois quando 

construídas isoladamente, a sua interferência na dinâmica lagunar pode 

gerar situações inesperadas. 

• a manutenção da abertura artificial é fundamental para a manutenção da 

laguna. Sem esta comunicação com o mar, o efeito nas marés não se faria 

sentir o que levaria, a longo prazo, ao enchimento da laguna por 

sedimentos transportados pelo vento e pelos cursos de água e para a sua 

extinção. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O estudo de uma área com as características da laguna de Aveiro é «(…) 

verdadeiramente, o estudo de um processo de gestão do litoral, pelo homem, no sentido 

de uma verdadeira história da paisagem e da relação biunívoca do homem sobre o meio 

e das alterações que este produz sobre o homem.» (Amorim, 2008: 29) 

Ao longo deste trabalho esboçamos as alterações na dinâmica lagunar durante o 

século XIX provocadas pelas intervenções diretas do Homem neste espaço.  

Face à análise efetuada às fontes cartográficas e monográficas produzidas, 

poderemos inferir que, desde a formação da laguna, é evidente a tendência natural para 

o assoreamento e colmatação à semelhança dos restantes acidentes de tipo lagunar em 

Portugal. O caráter errante da sua barra no sentido Norte-Sul evidencia o importante 

papel da deriva litoral na construção e evolução da laguna. Apesar deste inegável papel, 

a construção da laguna de Aveiro deve-se a uma complexa interação de fenómenos, o 

que salienta o seu caráter único à escala nacional.  

Esta tendência natural para a extinção, através do enchimento sedimentar, aliada à 

dependência de vários fatores mutáveis como a pluviosidade, a direção das correntes, as 

tempestades ou a quantidade de sedimentos disponível que confere à laguna um caráter 

“indomável” aos olhos dos engenheiros dos séculos XVIII e XIX. 

Assim, as obras desenvolvidas e projetadas tiveram sempre como ponto orientador a 

manutenção de um porto com boas condições de navegabilidade, fundamental à 

economia da região, o qual dependia diretamente da fixação e manutenção da 

embocadura da laguna, fundamental para a subsistência da laguna. Como vimos em 

várias ocasiões e exemplos cartográficos, a interrupção ou diminuição da admissão das 

marés leva de imediato à diminuição da corrente de vazante e, por sua vez, à colmatação 

da laguna por acumulação dos sedimentos transportados pelos ventos ou pelas correntes 

lagunares. 

Contudo, se esta é uma luta entre as ambições do Homem e o ciclo natural, poder-

se-á dizer que o grande empreendedor desta batalha pela navegabilidade foi Silvério 

Pereira da Silva. Os trabalhos do engenheiro Silvério são quase sempre ignorados na 
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historiografia sobre a área, apesar de terem sido os mais importantes e os que moldaram 

a face da laguna como hoje a conhecemos.  

Apesar dos inúmeros condicionalismos com que se deparou, os seus projetos e 

construções mantiveram o porto e a barra em funcionamento. Hoje em dia, usam-se 

modelos que simulam o comportamento lagunar, e que permitem avaliar a influência 

das construções antrópicas (vejam-se os trabalhos desenvolvidos por S. Mariano e J.M. 

Dias (2011) ou J.M. Dias e L. Vaz (2001). No século XIX, tudo se baseava na 

observação e as obras eram ajustadas ao comportamento da laguna, impondo uma 

atitude de ação-reação-nova ação. O conhecimento da laguna e a análise das suas 

respostas às construções antrópicas e fenómenos naturais, aliadas à visão de conjunto de 

todo o sistema lagunar, foram a base do sucesso das intervenções projetadas e efetuadas 

por este engenheiro. 

As intervenções antrópicas efetuadas tiveram uma influência determinante na 

dinâmica lagunar, nomeadamente na progressão do cordão de areia, na profundidade 

dos canais e na manutenção da barra. Como referido, a abertura, o prolongamento dos 

molhes e fixação da barra artificial a meio do corpo lagunar foram as intervenções 

antrópicas com maior impacto em toda a laguna que transformaram para sempre a sua 

configuração. Esta embocadura dividiu, até ao presente, o corpo lagunar e a restinga 

litoral em dois setores com comportamento distinto. No setor Norte, verifica-se um 

acréscimo sedimentar, enquanto o setor Sul está muito mais sujeito à erosão, devido à 

retenção de sedimentos no areal de São Jacinto, graças ao prolongamento do molhe 

Norte, e à forte corrente de vazante que ejeta os sedimentos para longe da costa. 

De acordo com o observado, a maré é o principal agente de ação na laguna e aquele 

cujos parâmetros mais se alteraram com as mudanças efetuadas pelo Homem. Isso 

mesmo se verifica no enorme número de documentos dedicados ao seu estudo, como 

também na cartografia, onde os momentos de preia-mar/baixa-mar ou outras indicações 

relativas à maré surgem com frequência. As obras realizadas em todo o sistema lagunar, 

mas sobretudo na embocadura, alteraram as condições de admissão da maré no interior 

da laguna. A amplitude e propagação da maré aumentaram em toda a área lagunar, as 

correntes alteraram-se e aumentaram a sua velocidade, os níveis de salinidade cresceram 

e a geografia dos canais, no que respeita à sua largura, profundidade e configuração, 

ficou alterada. 
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 Na análise efetuada salientou-se, também, a volatilidade deste sistema lagunar face 

às mais ligeiras alterações, de origem humana ou natural. As representações 

cartográficas mostram a enorme mobilidade dos corpos arenosos e velocidade de 

sedimentação, sobretudo na embocadura da laguna. Esta análise evidenciou que ligeiras 

alterações, como por exemplo no regime de precipitações ou na direção da ondulação 

dominante, são suficientes para alterar todo o comportamento sedimentar deste espaço, 

deixando exposta a sua fragilidade face a qualquer alteração nos fatores de influência na 

dinâmica sedimentar.  

Desta forma, ficou demonstrado que a laguna de Aveiro é produto da ação antrópica 

e natural, tendo a sua configuração e dinâmica sido profundamente alterada pelas 

construções efetuadas durante o século XIX. Conseguimos igualmente fazer uma 

resenha bastante completa das características físicas deste espaço, dos fatores influentes 

no comportamento e evolução lagunar, bem como dos construtores e intervenções 

efetuadas durante os 63 anos de abordagem. Parece-nos ainda que o método utilizado, 

com base na análise de documentos históricos, forneceu dados relevantes para a 

compreender o comportamento da laguna de Aveiro, pelo que a sua aplicabilidade a 

outros corpos lagunares semelhantes é exequível e recomendável. 

Na sua concretização deparámos com duas limitações incontornáveis: o tempo e o 

limite de páginas imposto. Assim, muito haveria ainda a fazer, como por exemplo o 

tratamento de outros documentos cartográficos, relatórios ou documentos avulso 

(relativos, por exemplo, a tábuas de maré e alterações de profundidade), o cruzamento 

mais alargado com outros fundos documentais do Ministérios das Obras Públicas ou do 

Instituto Geográfico Português ou ainda a comparação com outros portos estrangeiros 

em ambiente lagunar, nomeadamente portos nas ex-colónias, durante o século XIX. 

Seria igualmente interessante, recorrendo à mesma metodologia, estender este estudo 

até meados do século XX, quando se dão por terminadas as principais obras idealizadas 

no século XIX. 

Acima de tudo, abre-se, assim, um novo caminho para a Geomorfologia, apoiado na 

Historiografia, de onde poderão resultar novos conhecimentos e novas interpretações. 

«(… pela orientação da grande maioria dos geógrafos para os problemas do presente, 

também considerados com vista a um planeamento para o futuro. Mas não deixa de ser 
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significativo verificar-se “que o presente não pode ser compreendido sem o passado” 

(…)» (Ferro, 1986: 34) 
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Anexo 1 - Normais Climatológicas para os períodos 1931/1960 e 1971/2000 

Normais climatológicas de 
1931/1960 

Mês Pmm Tºc 
J 137,2 9,9 

F 84,4 10,2 

M 120,4 12,8 

A 64,5 14,4 

M 66,2 15,6 

J 31,8 17,5 

J 12 18,2 

A 16,1 18,4 

S 41,8 18 

O 81,8 16 

N 125,8 13 

D 131,5 10,6 
 
Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço 

Meteorológico Nacional e normais climatológicas de 1970/2000 cedidas pelo mesmo 
Instituto. 

 
Anexo 2 - Traçado das isotérmicas em julho. (Adaptado de O. Ribeiro, 1999). 

 

Fonte: RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H.; DAVEAU, S. (1999) - Geografia de 
Portugal – O Ritmo Climático e Paisagem, Volume II, João Sá da Costa Editores, 
Lisboa: 373. 

Normais climatológicas de 
1971/2000 

Mês Pmm Tºc 
J 111,2 10,2 

F 85,5 11,3 

M 46,4 13,2 

A 89,6 14 

M 89,3 16,1 

J 27,6 18,7 

J 11,8 20,1 

A 17,8 20,2 

S 56,1 19,3 

O 110,3 16,7 

N 129,2 13,7 

D 131,9 11,5 
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Anexo 3 – Temperaturas Médias Mínimas registadas para os períodos de 1931/60 e 
1979/2000. 
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Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico 
Nacional e normais climatológicas de 1970/2000 cedidas pelo mesmo Instituto.  

 
 
Anexo 4 – Temperaturas Médias Máximas registadas para os períodos de 1931/60 e 
1979/2000. 
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Fonte: Normais climatológicas de 1931/1960 publicadas pelo Serviço Meteorológico 
Nacional e normais climatológicas de 1970/2000 cedidas pelo mesmo Instituto 
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Anexo 5 – Divisão climática de Portugal continental, segundo a classificação climática 
de Köppen 

 

Fonte: Atlas Climático Ibérico – Temperaturas do ar e precipitação (1971-200) 
(2011), Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino e Instituto de Meteorologia de Portugal: 18. 
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Anexo 6 – Rede de fracturação para a região de Aveiro publicada no trabalho de 
Figueiredo (2002). 

Fonte: Gomes, A. (2008) - Evolução geomorfológica da plataforma litoral entre 
Espinho e Águeda. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, Porto: 50. 
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Anexo 7 – Direção das ondas no porto de Leixões (ano 2010/2011) 

 

Fonte: http://www.hidrografico.pt/boias-ondografo.php 
 

Anexo 8 – Período máximo e médio das ondas no porto de Leixões (ano 2010/2011) 

 

Fonte: http://www.hidrografico.pt/boias-ondografo.php 
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Anexo 9 – Altura das ondas no porto de Leixões (ano 2010/2011) 

 

Fonte: http://www.hidrografico.pt/boias-ondografo.php 
 

Anexo 10 – Pormenor de Aveiro, Portugalliae que olim Lusitania, novissima & 
exactissima descriptio, Fernando Álvaro Seco, 1561-1585, Escala [ca. 1:1300000]. 

 

Fonte: http://purl.pt/22207 
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Anexo 11 – Síntese da evolução da laguna de Aveiro – Fase pré-antrópica  

 
Fonte: Síntese de várias fontes mencionadas na bibliografia. 

Data Localização Natural da Barra Características da Laguna e da Barra 

959 
Aberta ao mar. Existência de uma 
restinga até à latitude de Ovar. 

Existência de atividade salineira na área de 
Aveiro o que indicia a presença de uma 
formação lagunar. 

1407 
Barra natural localizada em frente à 
ilha da Testada. 

Formação de várias ilhas interiores na 
laguna; O rio Vouga segue naturalmente em 
direção à Murtosa. 

1515 
Barra natural localizada em frente à 
ilha do Monte Farinha. 

 

1537 Barra natural localizada no Muranzel. Definição do canal de Ovar. 

1687 
Barra natural localizada 3 léguas a sul 
de Aveiro. 

Engenheiros holandeses requisitados 
observam a barra por 14 meses e confirmam 
o seu mau estado. 

1756 Barra natural localizada em Mira 

1757 

Barra natural localizada em Mira 
estando completamente obstruída. 
Abertura de uma vala no areal por 
João de Sousa Ribeiro. 

1758 
Barra natural localizada junto ao areal 
da Vagueira, a ¾ de légua a sul da 
barra aberta no ano anterior. 

Mau estado da barra e difíceis condições de 
navegabilidade no interior da laguna. 
Problemas de salubridade e na produção de 
sal. 

1777 
a 

1780 

Barra natural localizada na Vagueira, 
¾ de légua a sul da barra aberta em 
1757. 

Grandes dificuldades de navegação no 
interior da laguna, sobretudo no verão. 
Alterações nas marés interiores da laguna 
existindo grandes desfasamentos entre os 
canais e entre as marés verificadas fora da 
laguna. 

1788 
Barra natural localizada muito 
próximo de Mira, a 5 léguas de 
Aveiro. 

Barra em muito mau estado, muito estreita e 
em quase obstrução. Grandes dificuldades de 
navegação no interior. 

1791 Barra natural localizada em Mira. 

Quase completamente obstruída tendo-se, 
momentaneamente, aberto um regueirão em 
São Jacinto. Grandes dificuldades de 
navegação no interior. Problemas de 
insalubridade. 

1802 Barra natural localizada em Mira. 

Barra natural completamente obstruída. Não 
há renovação das águas salgadas. Marés e 
correntes interiores quase nulas. Inundação 
das áreas junto aos canais. O porto de Aveiro 
está obstruído. 

1808 
Abertura a barra artificial junto ao 
Forte Novo e Nossa Senhora das 
areias, localização que ainda mantém. 

Boas condições de navegabilidade no 
interior da laguna. Facilidade na entrada das 
marés. 
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Anexo 12 – Indicação da localização das principais salinas e de algumas ilhas 
(segundo Bastos, 2006) e das posições da barra em diferentes anos (segundo Oliveira, 
1988).  

 

 

Fonte: BASTOS, M. (2009). No trilho do Sal: Valorização da história da exploração 
das salinas no âmbito da gestão costeira da laguna de Aveiro, Revista da Gestão 
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Costeira Integrada, 9(3): 28. 
Anexo 13 – Diretores das obras da barra e respetivos trabalhos entre 1824 e 1858 

Fonte: Síntese de várias fontes mencionadas na bibliografia. 

Data 
Engenheiros militares 
diretores das obras 

Obras/trabalhos 

1824/1834 José Homem Gomes 
Reparações no cais de Aveiro, reparações para 
manutenção da segurança dos reguladores e 
molhe Sul 

1834/1837 Joaquim Pedro Celestino Soares 

1837 Francisco de Paula Sousa Pegado 

 

1838/1842 Firmino Lopes Moreira Freixo 
Obras de fecho da “barreta” de Mira aberta 
numa tempestade em 1837 

1842/1844 António José Gonçalves Chaves  

1843 João Luís Lopes 
Manda levantar planta sobre o estado da barra 
em agosto de 1843. Obras de desassoreamento e 
de reconstrução do molhe Sul 

1844 
Domingos dos Santos Barbosa e 
Maia (não era engenheiro militar 

mas Presidente da Câmara) 

 

1844/1847 Hermenegildo Gomes da Palma Reparação do molhe Sul 

1847/1856 Agostinho Lopes Pereira Nunes 

Reparação do molhe Sul e do marachão. 
Construção de um molhe provisório a Norte e 
prolongamento do dique Sul (sugestões referidas 
por John Reunie, engenheiro inglês) 

1856/1858 Augusto Maria Fidié Reparação dos esporões em São Jacinto. 
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Anexo 14 – Percurso de Silvério Augusto Pereira da Silva 

Fonte: Processo Individual do militar Silvério Augusto Pereira da Silva (vários 
documentos); AMORIM, I. (2008) - Porto de Aveiro: entre a terra e o mar, Aveiro: 118. 

Quadro III- Percurso de Silvério Augusto Pereira da Silva 

Data Percurso académico/profissional Percurso Militar 

1842 
Desde que assenta praça, frequenta a Universidade 
e Coimbra. 

Voluntaria-se no Batalhão de Caçadores nº8. 

1843 
Obtêm autorização para se matricular na Escola 
Politécnica. 

 

1844  Transita para o Regimento de Cavalaria nº4. 

1846  Recebe a patente de Alferes Aluno. 

1850 
Carta Geral do Curso de Engenharia Militar Promovido a Alferes; transita para o Regimento 

de Cavalaria nº1 

1852  Corpo de Engenharia como Tenente. 

1853 
Entra para o serviço de obras públicas e serve no 
distrito de Leiria. 

 

1855 Serve no distrito de Coimbra.  

1857 

Torna-se diretor das obras públicas no distrito da 
Guarda. Em dezembro é transferido para Aveiro 
onde se torna diretor das obras públicas do distrito. 
Acumula as duas direções durante algum tempo. 

 

1858 
Fica incumbido das obras da barra com o cargo de 
diretor. 

 

1864 
Acumula às funções a fiscalização das obras e 
construção do caminho de ferro americano entre as 
minas do Braçal e o Rio Vouga. 

Classe de Comissões como Capitão Graduado. 

1868  Ascende à patente de Capitão. 

1870 Diretor de Aveiro.  

1873  Recebe a patente de Major. 

1876 
 Ascende a Tenente-coronel; recebe a 

condecoração de Cavaleiro da Ordem Militar de 

S. Bento de Aviz. 

1879 
É nomeado vogal da comissão encarregada do 
estudo de diferentes projetos para melhoramento da 
barra do Douro. 

 

1884  Recebe a patente de Coronel. 

1886 
Colocado como engenheiro de primeira classe no 
quadro dos engenheiros do Ministério de obras 
Públicas. 

 

1890 
Governador Civil do distrito de Aveiro Condecoração de Comendador da Ordem Militar 

de S. Bento de Aviz. 

1893  Ascende à patente de General de Brigada. 

1896 
Inspector de 1ª Classe do Ministério das Obras 
Pública 

Passa à reserva por limite de idade. 

1897 Reforma  
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 Anexo 15 – Intervenções realizadas durante a administração de Silvério Pereira da 
Silva (1858- 1886) 

Fonte: Síntese de várias fontes mencionadas na bibliografia. 

Data Intervenções realizadas Motivos Situação em 1886 

Molhe Sul 
Extensão até ao extremo 
Oeste do areal de São 
Jacinto. 
Reparação e regularização 
acima do nível das 
fundações 

Fixação do dique; eliminação 
da restinga N/S; aumento da 
admissão de maré; aumento do 
prisma de maré; aumento das 
correntes de vazante. 

Inconcluído e a necessitar de 
obras de conservação. 
 

Esporões de São Jacinto 
Levantamento de esporões 
na costa Este do canal de 
S. Jacinto. 

Maior volume e velocidade das 
águas e alteração das correntes 
provocaram estragos no novo 
dique e escavaram uma 
reentrância no areal de São 
Jacinto, do lado Este. 

 

Molhe Norte 
Construção do molhe norte 
e respetivas reparações 

Desobstruir a entrada da barra 
dos sedimentos acumulados em 
pequenas ilhas e na restinga 
ancorada no setor Sul. Evitar o 
avanço do areal do setor Norte. 

Após a 1886, sem reparações e 
face aos materiais utilizados, 
fica completamente destruído. 

Portas da Cambeia 
Reparação das portas da 
Cambeia 

Permitir a entrada na circulação 
lagunar do volume de águas do 
canal de Mira e fechar a 
“barreta” no areal da Vagueira. 

Reparadas e em 
funcionamento. 

1858 
a 

1874 

Cais de Aveiro 
Reconstrução do cais  

Facilitar o acesso das 
embarcações à cidade. 

Concluído em 1872 e só volta a 
carecer de reparos após 1888. 

Molhe Sul 
Corte do molhe Sul  

Permitir a entrada na circulação 
lagunar do volume de águas do 
canal de Mira uma vez que as 
portas da Cambeia eram 
insuficientes. 

O molhe estava cortado em 11 
vãos, num comprimento de 160 
metros, que faziam a ligação de 
todo o corpo lagunar (Sul e 
Norte). 

1875 
a 

1876 
Canal do Espinheiro 
Marcação das motas  
Canal do Espinheiro 
Início das obras no canal 
do Espinheiro: construção 
das motas. 

Corrigir e regularizar as 
correntes na embocadura da 
barra. 

Construídos 2365 metros da 
mota direita e 1824 metros da 
esquerda, com alterações ao 
projeto original nas direções 
das motas e materiais de 
construção. Em 1903 ainda não 
estavam concluídas. 

1879 
a 

1886 

Farol de Aveiro 
Fundações para o farol de 
Aveiro (o projeto é da 
autoria Paulo Benjamim 
Cabral e financiado pela 
Direcção Geral dos 
Correios, Telegraphos e 
Pharoes). 

Auxílio à navegação. Iniciado em 1885 e concluído 
em 1893. 
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Anexo 16 – Planta da Nova Barra de Aveiro, escala ca 1:100000 incluída na Carta 
Geral que compreende os Planos das Principaes Barras da Costa de Portugal aqual se 
refere à carta reduzida da mesma Costa, Marino Miguel Franzini, Major do Real Corpo 
de Engenheiros, 1811. 

 

Fonte: http://www.igeo.pt/museuVirtual/pdf/Cartas_Gab%20Mendes/0273.jpg 
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Anexo 17 – Ampliação de um pormenor do mapa do Porto e Barra de Aveiro. 
Planta com Projecto do seu melhoramento, levantada por A.M. dos Reys em 1865 e 
publicada em 1887. 

 
 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal em http://purl.pt/3852/2/P18.html 
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Anexo 18 – Síntese das características da cartografia utilizada na análise do comportamento da laguna. 

Ano Título Autor Contexto Descrição Tipologia Referencia 

1843 Planta da Barra em 1843 
Silvério pereira da 
Silva (Cópia da planta 
de João Luís Lopes) 

Planta do Projeto 

Escala [ca. 1: 8000], 
600 léguas =[16 cm]; 
[W 8º 46' - 8º 43' / N 40 
º 39' - N  40º 37'] 

Mapa de costas e 
fundos marinhos 

AMORIM, I. E GARCIA, J. 
2008. A Barra e os Portos da 
Ria de Aveiro 1808 – 
1932.Arquivo da Administração 
do porto de Aveiro. Catálogo da 
Exposição. Aveiro. Arquivo 
Histórico-Documental do Porto 
de Aveiro Pasta 2 - nº30 

1858 
Projecto do Melhoramento 
da Barra D' Aveiro 

João Maya Romão 
Possivelmente para integrar o 
projeto de 1858 do Engº 
Silvério Silva 

Escala 1: 2 500; [W 8º 
46' - 8º 43' / N 40 º 39' - 
N 40º 37'] 

Planta de projeto 
Arquivo Histórico-Documental 
do Porto de Aveiro Pasta 2 - nº3 

1858 Planta da Barra d'Aveiro 
Engº Augusto Mª d' 
Almeida em 1858 

Copiada e inserida no "Livro 
da despeza e dos trabalhos 
das Obras da Barra de 
Aveiro: Anno economico de 
1881 a 1882", Aveiro, 1881 -
1882, p. 277 Possivelmente 
para integrar o projeto de 
1858 do Engº Silvério Silva 

Escala 1: 25 000; [W 8º 
45' - w 8º 39' / N 40º 39' 
- N 40º 35'] 

Mapa de rede 
hidrográfica 

Arquivo Histórico-Documental 
do Porto de Aveiro Bib / Pa 10/ 
lv. 34/ Fig. 18 

1859 
Assoreamento da Barra d' 
Aveiro em 26 de Agosto 
de 1859 

  

Possivelmente para avaliar o 
desenvolvimento do projeto 
de 1858 do Engº Silvério 
Silva 

Escala 1. 4 000; [W 8º 
46' - 8º 43' / N 40 º 39' - 
N 40º 37'] 

Mapa de marés 
Arquivo Histórico-Documental 
do Porto de Aveiro Pasta 1 - nº6 

1860 
Assoreamento da Barra d' 
Aveiro em 29 de Fevereiro 
de 1860 

J. M. Romão 

Possivelmente para avaliar o 
desenvolvimento do projeto 
de 1858 do Engº Silvério 
Silva 

Escala 1: 10 000; [W 8º 
46' - 8º 43' / N 40 º 39' - 
N 40º 37'] 

Mapa de costas e 
fundos marinhos 

Arquivo Histórico-Documental 
do Porto de Aveiro Pasta 1 - nº8 
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1862-
1868 

Estado de barra em 
diversas epochas 

  

Possivelmente para avaliar o 
desenvolvimento do projeto 
de 1858 do Engº Silvério 
Silva 

Escala 1: 5 000; [W 8º 
46' - 8º 43' / N 40 º 39' - 
N 40º 37'] 

Mapa de costas e 
fundos marinhos 

AMORIM, I. E GARCIA, J. 
2008. A Barra e os Portos da 
Ria de Aveiro 1808 – 1932. 
Arquivo da Administração do 
porto de Aveiro. Catálogo da 
Exposição. Aveiro. Arquivo 
Histórico-Documental do Porto 
de Aveiro Pasta 1 - nº9 

1865 
Porto e Barra de Aveiro. 
Planta com Projecto do seu 
melhoramento 

A.M. dos Reis e C.A. 
da Costa 

No contexto do levantamento 
desenvolvido pela Secção 
Hidrografica da Direcção 
Geral dos Trabalhos 
Geodesicos do Reino 
coordenados por Filipe 
Folque 

Escala 1: 20 000; [W 8º 
46' -  8º 39' / N 40 º 41' - 
N  40º 36'] 

  

AMORIM, I. E GARCIA, J. 
2008. A Barra e os Portos da 
Ria de Aveiro 1808 – 1932. 
Arquivo da Administração do 
porto de Aveiro. Catálogo da 
Exposição. Aveiro. Arquivo 
Histórico-Documental do Porto 
de Aveiro  

1874 

Copia de uma parte da 
Planta indicativa do Plano 
d' Obras para o 
melhoramento da Barra de 
Aveiro: Projecto de 26 de 
fevereiro de 1874 

  

Cópia inserta no Livro da 
despeza e dos trabalhos das 
Obras da Barra de Aveiro: 
Anno economico de 1881 a 
1882, Aveiro, 1881 -1882, p. 
243. Para integrar o projeto 
de 1874 do Engº Silvério 
Silva 

Escala 1: 20 000; [W 8º 
45' - 8º 44' / N 40 º 38' - 
N 40º 37'] 

Mapa de rede 
hidrográfica 

AMORIM, I. E GARCIA, J. 
2008. A Barra e os Portos da 
Ria de Aveiro 1808 – 1932. 
Arquivo da Administração do 
porto de Aveiro. Catálogo da 
Exposição. Aveiro. Arquivo 
Histórico-Documental do Porto 
de Aveiro Bib / Pa 10/ lv. 34/ 
Fig. 1 

1896 

Projecto de rectificação 
dos esteiros do Gramato e 
Ceboleira: Plantas da ria 
entre Aveiro e a povoação 
da Murtosa 

MATOS, José Maria 
de Melo de 

  
Escala de 1: 50 000; [O 
8º45' - O 8º35'/N 40º46 
- N 40º38'] 

  
Arquivo Histórico-Documental 
do Porto de Aveiro Pasta18 n.º 
1-2 
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