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O	projecto	Dunas: Conhecer e Conservar	foi	lançado	em	1995	pelo	Parque	
Biológico	de	Gaia	(Município	de	Vila	Nova	de	Gaia)	com	o	objectivo	de	informar	
e	sensibilizar	a	população	para	a	importância	das	formações	dunares	e	para	
a	necessidade	da	sua	conservação.	Teve	o	apoio	financeiro	da	União	Europeia,	
através	do	Programa	LIFE,	de	1995	ao	ano	2000,	e	posteriormente	continuou	
como	encargo	exclusivo	do	Município	de	Gaia.

Ora,	para	sensibilizar,	nada	melhor	do	que	ver	e	comparar;	esse	foi	o	grande	
objectivo	da	proposta	de	percurso	de	descoberta	do	litoral,	então	apresentada	
na	primeira	edição	desta	publicação	(1997).	Na	altura	dizíamos	que	esse	
percurso	poderia	ser	usado	para	visitas	de	estudo	de	estabelecimentos	de	
ensino,	ou	como	alternativa	de	passeio	familiar,	cultural	e	de	lazer.	

Propusemos-lhe	a	descoberta	do	litoral	nos	seus	diversos	aspectos:	geomor-
fológicos	(estuários,	lagoas,	ria,	litoral	rochoso	e	arenoso,	evolução	de	linha	
de	costa),	humanos	 (a	pesca,	o	 turismo,	as	construções	 tradicionais,	 etc.),	
naturais	 (a	fauna,	a	flora	e	a	paisagem)	e	literários	(através	de	citações	de	
vários	autores).	Propusemos-lhe	viajar	desde	o	litoral	densamente	ocupado	
e	 transformado	pelo	Homem	 (Vila	Nova	 de	Gaia)	 até	 ao	 litoral	 conservado	
da	Reserva	Natural	das	Dunas	de	S.	Jacinto.	E	propusemos-lhe,	ainda,	que	
comparasse	e	descobrisse	o	que	se	perdeu,	e	o	que	se	ganhou,	ao	longo	de	
anos	de	 transformação	da	nossa	costa.	Onze	anos	depois,	10.000	 livrinhos	
distribuídos	e	mais	de	1.100	visitas	guiadas	promovidas	pelo	Parque	Biológico,	
o	tema	continua	mais	actual	que	nunca.

A	deslocação	das	populações	do	interior	para	o	litoral	continuou	a	aumentar	a	
pressão	sobre	a	faixa	costeira.	É	verdade	que	foi	publicado,	em	1999,	um	plano	
de	ordenamento	do	litoral	(POOC)	entre	Caminha	e	Espinho,		e	no	ano	seguinte	
um	outro,	entre	Ovar	e	a	Marinha	Grande.	É	verdade	que	se	tomaram	diversas	
medidas	 de	 fixação	 e	 reconstituição	 de	 dunas	 com	 recurso	 a	 regeneradores	
dunares,	passadiços	sobrelevados	e	outras	medidas.	Mas	 também	é	verdade	
que,	por	todo	o	lado,	os	cordões	dunares	foram	enfraquecidos	e	a	vulnerabilidade	
do	território,	face	a	marés-vivas	e	temporais,	aumentou	consideravelmente.

Se	a	isso	se	associar	a	crescente	erosão	da	costa	Norte	de	Portugal,	e	a	subida	do	
nível	médio	das	águas	do	mar,	temos	um	cenário	futuro	pouco	tranquilizador.

“Dunas:	Conhecer	e	Conservar”	está,	pois,	preocupantemente	actual.

Nuno	Gomes	Oliveira
Presidente	do	Conselho	de	Administração	do	Parque	Biológico	de	Gaia

Apresentação

Maçarico-das-rochas
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A	viagem	que	lhe	propomos	tem	cerca	de	60	Km	(sem	contar	com	o	regresso).	
Começa	na	Ribeira	 de	Gaia	 e	 acaba	na	Reserva	Natural	 das	Dunas	de	S.	 Jacinto	
(Aveiro),	pelo	que	deverá	ser	feita	em	viatura.	O	percurso	proposto	não	oferece	dificul-
dades	para	automóveis	ligeiros	ou	mini-autocarros	(para	autocarros	ver	quadro).	

Aconselha-se	a	saída	de	Gaia	de	manhã	cedo,	de	modo	a	chegar	a	S.	Jacinto	
ao	meio	do	dia,	e	almoçar	antes	de	visitar	a	Reserva	Natural.	

Na	Reserva	de	S.	Jacinto	tem	óptimos	locais	para	fazer	o	seu	piquenique	mas,	
se	preferir,	poderá	almoçar	em	S.	Jacinto,	cuja	visita	aconselhamos.

Às	 14h30	 dirija-se	 ao	 Centro	 de	 Acolhimento	 da	 Reserva	 Natural	 (deve	
marcar	a	visita	previamente),	onde	terá	início	um	percurso	pedestre	de	cerca	
de	2	horas.	Depois	das	14h30	não	poderá	entrar	na	Reserva.	

Na	 véspera,	 não	 se	 esqueça	 de	 ver	 a	 previsão	 meteorológica	 e	 levar	 um	
chapéu	e	um	cantil	com	água,	no	 tempo	quente,	e	 roupa	 impermeável,	no	
tempo	chuvoso.		

Não	se	esqueça,	ainda,	de	levar:	
>	este	livro	e	um	mapa	das	estradas,	actualizado;	
>	sapatilhas,	ou	botas,	para	caminhar	na	areia	da	Reserva	Natural;	
>	máquina	fotográfica,	binóculo,	guia	de	campo	e	bloco	de	apontamentos.	

Organização de visitas de estudo em autocarro	
O	percurso	sugerido	neste	guia	apresenta	algumas	dificuldades	quando	feito	
de	autocarro,	obrigando	a	alguns	desvios.	Se	pretender	organizar	uma	visita	
de	estudo	em	autocarro,	damos-lhe	duas	sugestões:	

1)	Use	o	autocarro	próprio	da	campanha	Dunas: Conhecer e Conservar,	e	terá	
um	técnico	para	acompanhar	e	guiar	a	visita.	
>	Informações	e	marcações	devem	ser	solicitadas	ao	Parque	Biológico	de	
Gaia	(contactos	na	pág.	08).	

2)	 Alugue	 o	 seu	 próprio	 autocarro,	 mas	 informe-se,	 primeiro,	 no	 Parque	
Biológico	de	Gaia,	sobre	os	melhores	trajectos.

Como fazer esta viagem

Qualquer	altura	do	ano	é	boa	para	fazer	o	percurso,	mas	tenha	em	atenção	o	seguinte:	
>	Nos	 fins-de-semana	 de	 Verão	 e	 durante	Agosto,	 devido	 ao	 grande	
movimento	de	veraneantes,	não	aconselhamos	a	viagem,	 já	que	se	poderá	
tomar	demasiado	lenta	e	demorada.	
>	No	Inverno,	particularmente	em	Janeiro	e	Fevereiro,	terá	melhores	oportu-
nidades	de	observar	grandes	concentrações	de	aves	aquáticas	no	Refúgio	
Ornitológico	do	Estuário	do	Douro,	na	Barrinha	de	Esmoriz,	na	Ria	de	Aveiro	e	
na	Reserva	Natural	das	Dunas	de	S.	Jacinto.	
>	Na	Primavera	terá	oportunidade	de	observar	a	floração	das	plantas	das	dunas,	parti-
cularmente	no	Parque	de	Dunas	da	Aguda	e	na	Reserva	Natural	das	Dunas		de	S.	Jacinto.	
Esta	viagem	pretende	conduzir	os	visitantes	à	“leitura	da	paisagem”,	à	comparação	de	
áreas	naturais,	com	áreas	profundamente	transformadas	pelo	Homem;	pretendemos	
que	os	visitantes	percebam	o	que	houve	de	negativo	em	muitas	dessas	apressadas	e	
impensadas	transformações,	que	degradaram	a	paisagem	e	aceleraram	a	erosão	
costeira.	“As	agressões	à	paisagem,	muitas	vezes	irreversíveis,	levam	a	recear	um	
precoce	“envelhecimento	turístico”	 (Suzanne	DAVEAU,	1991),	ou	seja,	destruindo	
exactamente	o	que	nos	atraiu	ao	litoral	-	a	paisagem	-	estamos	a	destruir	um	importante	
recurso	económico,	o	turismo,	fonte	de	desenvolvimento	das	regiões.	Quer	vá	com	a	
família,	quer	numa	visita	escolar	organizada,	não	deixe	de	reflectir	sobre	isto.	
Vivamente	o	aconselhamos	a	preparar	a	sua	visita	e	a	complementar	as	informações	
dadas	neste	pequeno	guia,	com	a	leitura	atenta	das	obras	referidas	no	final.	

O	Parque	Biológico	de	Gaia,	no	âmbito	da	campanha	Dunas: Conhecer e 
Conservar tem	à	disposição	dos	interessados	um	filme	sobre	o	ecossistema	
dunar	 e	 a	 sua	 conservação,	 que	 poderá	 ajudar	 professores	 e	 animadores	
culturais	a	prepararem	as	visitas	de	estudo.	

Nas	páginas	seguintes	encontrará	a	nossa	sugestão	de	percurso,	e	a	proposta	
de	18	pontos	de	paragem,	escolhidos	entre	os	locais	mais	interessantes.	Para	
cada	ponto	de	paragem	há	duas	páginas	de	informação	e	um	pequeno	mapa	
(Atenção:	os	mapas	não	estão	todos	na	mesma	escala,	e	são	simples	esquemas	
orientadores);	um	mapa	geral	do	percurso	encontra-se	nas	páginas	centrais.	
Todos	os	termos	e	conceitos	que	aparecem	a	“negrito”	estão	devidamente	
explicados	no	glossário	incluído	no	final.	Sobre	todas	as	espécies	animais	e	
vegetais	que	aparecem	referidas	nos	textos	há	mais	informações	na	lista	de	
espécies	incluída,	também,	no	final.	
Quem	desejar	aprofundar	a	sua	 informação	sobre	estes	temas	encontrará,	
nas	páginas	finais,	indicações	bibliográficas.	
Devido	 às	 características	 deste	 percurso,	 podem	 verificar-se	 alterações	 de	
pormenor	às	indicações	dadas	(estradas	ou	caminhos	cortados,	novas	estradas,	
etc.);	 deverá,	 por	 isso,	 levar	 consigo	 um	mapa	 das	 estradas	 actualizado,	 e	
facilmente	resolverá	estes	problemas.	



Informações sobre as paragens aconselhadas

Informações gerais:

>	Actualizações	do	percurso	serão	publicadas	no	site	www.parquebiologico.pt

>	Depois	de	visitar	a	Reserva	Natural	das	Dunas	de	S.	Jacinto,	damos-lhe	duas	sugestões	para	regressar:	
Por Ovar	-	Retome,	em	S.	Jacinto,	a	EN	327	e	siga	para	Norte,	em	direcção	a	Ovar;	quando	encontrar	
uma	rotunda,	siga	a	direcção	Porto/Aveiro	pela	EN	327.	Chegará	à	EN	109,	e	poderá	escolher:	para	a	
esquerda,	Espinho,	Vila	Nova	de	Gaia,	Porto,	etc.	Para	a	direita,	Ovar,	Aveiro,	pela	EN	109	e	Porto,	Aveiro,	
Coimbra,	etc,.	em	frente	vai	dar	à	A29	onde	pode	optar	seguir	N	ou	S.	
Por Murtosa/Estarreja	-	Retome,	em	S.	Jacinto,	a	EN	327	e	siga	para	Norte,	em	direcção	a	Ovar;	quando	
encontrar	a	ponte	sobre	a	Ria	(Ponte	da	Varela),	siga	a	direcção	Murtosa,	atravessando	a	Ponte;	continue	
em	direcção	a	Estarreja	até	encontrar	a	EN	109,	que	lhe	oferece	as	seguintes	alternativas:	à	esquerda,	
Ovar,	Espinho,	V.	N.	de	Gaia,	Porto,	etc.,	pela	EN	109	ou	A29	ou	A1,	onde	poderá	optar	pelo	sentido	do	
Porto,	ou	de	Lisboa.	A	direita,	Aveiro,	pela	EN	109	e	A25.	

Informações e contactos:

PARQUE	BIOLÓGICO	DE	GAIA
4430-757	AVINTES
Telefone	(00351)	2278	78	120	-	Fax	(00351)	2278	33	583
atendimento@parquebiologico.pt
www.parquebiologico.pt

Centro de acolhimento da Reserva Natural:

Sede: Posto de Informação: Informação geral: 

Estrada	Nacional,	327		 Estrada	Nacional,	327	 rndsj.barbosaas@icn.pt
3800-901	S.	JACINTO	 3800-901	S.	JACINTO	 Visitas	guiadas:	rndsj.visitas@icn.pt
Tel.	e	Fax:	(00351)	234	831	063	 Tel.	(00351)	234	331	282	 Telemóvel:	960335438

Visitas ao interior da Reserva Natural:

Para	melhor	conhecer	e	usufruir	desta	paisagem,	será	importante	saber	que:	
>	Os	visitantes	deverão	passar	pelo	Posto	Informativo,	onde	serão	prestados	esclarecimentos	sobre	o	
trilho	e	será	fornecido	um	pequeno	folheto,	que	deverá	manter	até	ao	final	do	percurso.	
>	Lembramos	que	o	traçado	do	percurso	é	feito	em	terreno	arenoso.	Para	facilitar	a	caminhada,	deve	
transportar	consigo	apenas	o	necessário.	A	roupa	e	o	calçado	devem	ser	confortáveis	e	adaptados	às	
condições	atmosféricas.	Não	deve	esquecer	a	água,	um	chapéu	e	ainda	um	creme	protector.	Estamos	
numa	zona	húmida	com	alguns	mosquitos,	um	repelente	pode	ser	necessário.	
>	Dado	que	o	trilho	atravessa	uma	área	florestal,	sempre	que	as	condições	meteorológicas	assim	o	
aconselhem,	os	responsáveis	poderão	proceder	ao	encerramento	do	trilho.	
Para	grupos,	os	serviços	da	Reserva	Natural	proporcionam	visitas	guiadas,	todos	os	dias,	excepto	às	
quintas-feiras,	domingos	e	feriados	
>	As	visitas	guiadas	deverão	ser	marcadas	previamente,	se	possível,	com	uma	antecedência	de	15	dias.	
>	Efectuar-se-ão	duas	visitas	por	dia,	uma	de	manhã,	com	início	entre	as	9h30	e	as	10h00;	e	outra	de	
tarde,	entre	as	14h00	e	as	14h30.	
>	Cada	grupo	deverá	ter	um	mínimo	de	10	pessoas	e	um	máximo	de	25.



“É	o	Douro	um	rio	de	montanha	que	sulca	abismos	com	declive	tormentoso.	
Corre	como	um	rei	cercado	e	aflito,	chocando	contra	as	muralhas	do	castelo.	
Desde	longe,	desde	a	raia,	vem	rugindo	de	salto	em	salto,	por	degraus	duma	
escadaria	ciclópica	(...)	contam-se	por	centenas	os	barcos	que,	arrebatados	
pelas	águas,	se	despedaçaram	contra	as	rochas.	Pouco	a	pouco	criou-se	
uma	arte	e	um	barco	próprio,	o	“rabelo”,	para	navegar	o	Rio.	Embarcações	
à	vela,	os	“rabelos”	têm	qualquer	coisa	de	barco	fenício	e	de	junco	chinês;	
fenício	pelo	robusto	leme,	em	forma	de	remo,	a	“espadela”	(...);	de	chinês,	pela	
varanda	à	ré,	a	“apegada”	(...)	O	Douro	continua	a	ser	o	maior	cachafundão	
de	Portugal.	Álgido	e	ardente	desde	a	boca	até	ao	fundo	escalam-se	todos	
os	climas	nevados	do	Marão	e	as	veigas	tépidas	do	Algarve;	mas,	regada	
pelo	suor	do	homem,	a	fraga	desabrochou.	Encosta	abaixo	medra	o	
carvalho	negral,	o	castanheiro,	a	oliveira	e	o	sobreiro;	e	sazonam	em	frutos	
incomparáveis	 as	 laranjas	do	Tua,	 as	 vinhas	do	Roncão,	 as	 cerejeiras	de	
Penajoia	e	as	amendoeiras	de	Freixo	de	Espada	à	Cinta.	

E	foi	assim	que	o	Douro	se	tornou	a	melhor	vinha	e	o	melhor	vergel	
de	Portugal;	que	os	homens	roubaram	aos	deuses,	para	oferecer	
aos	mortais	de	todo	o	mundo,	a	ambrósia	divina;	e	que	uma	raça	de	
gigantes	ergueu	o	mais	belo	e	doloroso	monumento	ao	trabalho	do	povo	
português.	Esses	foram	e	são	os	Lusíadas	sem	Camões.”	

Jaime	Cortesão,	1987	
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Começamos	o	Percurso	de	Descoberta	do	Litoral	na	Ribeira	de	Gaia,	na	margem	
do	único	rio	português	que,	como	escreveu	Orlando	Ribeiro	“conserva,	até	à	
foz,	as	suas	escarpadas	vertentes	de	canhão,	talhadas	na	espessura	do	maciço	
granítico”;	todos	os	outros	rios	portugueses	formam	estuários	amplos	e	pouco	
profundos	quando	chegam	ao	litoral.	Nascido	a	2.000	m	de	altitude,	na	serra	
de	Urbion,	em	Espanha,	o	Rio	Douro	percorre	938	km	antes	de	chegar	à	foz.	
A	sua	bacia hidrográfica	cobre	uma	área	de	97.700	km2,	dos	quais	18.700	km2	
em	território	português.	Nesta	longa	viagem,	as	suas	águas	provocam	a	erosão	
dos	montes	e	terras	que	atravessam,	e	arrastam	aluviões	que	se	vão	depositar	
ao	longo	da	costa,	ajudando	a	formar	as	praias	arenosas.	
Calcula-se	que,	antes	da	construção	das	barragens	e	da	extracção	de	areias	no	
leito	do	rio,	o	Douro	traria	até	à	costa	1	a	2	milhões	de	m3	de	areia	por	ano;	depois	
da	construção	da	última	barragem	esse	transporte	ficará	pelos	250	mil	m3/ano.	

Aqui	se	começa	a	perceber	que	a	dinâmica	da	costa,	e	os	problemas	que	
afectam	o	litoral,	começaram	muito	longe,	no	interior	dos	continentes.	Ao	longo	
de	séculos	o	homem	adaptou-se	ao	Rio,	como	nos	explica	Jaime	Cortesão	no	
texto	ao	lado,	e	transformou	a	paisagem,	criando	os	vinhedos	do	Vinho	do	Porto,	
trazido	do	Alto-Douro	até	às	caves	de	Gaia	pelos	barcos	“rabelos”.	
Hoje	o	Rio	já	não	tem	galeiras	e	os	barcos	“rabelos”	já	só	sobrevivem	por	
motivos	turísticos.

Na	Ribeira	de	Gaia,	um	pouco	
abaixo	do	tabuleiro	inferior	da	
Ponte	D.	Luís,	procure	o	Posto	
Municipal	de	Turismo,	onde	
poderá	obter	informações.	

Pare	e	observe	os	barcos	
rabelos	e	as	caves	do	Vinho	
do	Porto.	Depois,	vá	seguindo	
a	marginal	ao	longo	da	
margem	esquerda	do	Rio	
Douro,	no	sentido	da	foz.	

Barcos	rabelos	

01 O rio Douro na ribeira de Gaia

rio de montanha
que sulca abismos



Fuinha-dos-juncos

Seguindo	a	estrada	ao	longo	
da	margem	esquerda	do	Rio	
Douro,	no	sentido	da	foz,	
e	após	passar	por	baixo	da	
Ponte	da	Arrábida,	chega	à	
povoação	da	Afurada.	
Continue	sempre	junto	ao	
Rio,	e	pare	no	pequeno	porto	
de	pesca.	

A	Afurada	fica	da	outra	banda	do	Douro,	casas	apinhadas	em	duas	ou	três	ruas	(...).	
Tripas	de	peixe	pelo	chão	e	uma	vida	que	formiga	nas	tabernas,	nos	buracos	e	nas	
crianças	que	se	enrodilham	nas	pernas	de	quem	passa.	O	tipo	é	o	de	Ílhavo,	de	Ovar	
ou	da	Murtosa,	não	sei	bem,	que	fundou	uma	colónia	neste	recanto	do	Douro.	
O	homem	percorre	incessantemente	o	rio	ou	o	mar	rapando-o,	até	ao	fundo,	
do	mexoalho	com	que	se	adubam	as	terras,	da	solha	das	areias,	da	faneca	
ou	 da	 sardinha	 na	 boca	 da	 barra	 e	 do	 sável	 quando	 ele	 vem	à	 desova.	 As	
mulheres,	altas,	airosas	e	trigueiras,	trabalham	como	mouras.	Tenho-as	visto	
lançar	as	redes	e	remar	naqueles	 lindos	barcos	 feitos	com	duas	cascas	de	
tábua,	bateiras	ou	saveiras,	com	que	os	homens	atravessam	a	terrível	barra	
do	Douro,	morrendo	muitas	vezes,	volteados	pelas	ondas,	quando	regressam	
com	a	borda	metida	na	água.	Mulheres	que	têm	filhos	às	ninhadas	e	que	nem	
por	isso	deixam	de	correr	as	ruas	da	cidade,	com	a	canastra	à	cabeça	e	o	pé	
descalço,	o	pregão	na	boca	e	o	mais	novo	ao	colo	ou	deitado	no	fundo	do	cesto	
com	um	resto	das	sardinhas	à	mistura.	Andam	léguas,	são	infatigáveis	e	já	as	vi	
lançar	sozinhas	as	redes	do	sável,	puxá-las	para	a	terra	e	dividir	o	quinhão.”	

Raul	Brandão,	1923	

No	povoamento	de	grande	parte	do	litoral	arenoso	tiveram	papel	fundamental	
os	habitantes	de	 Ílhavo,	Ovar	e	Murtosa,	e	os	seus	descendentes,	que	se	
foram	fixando	entre	o	rio	Douro	e	algumas	praias	mais	meridionais...	Aos	
pescadores	 vêm	 juntar-se	 negociantes,	 lavradores,	 cujo	 gado	 participava	
activamente	na	alagem	das	redes	e	dos	barcos,	peixeiras,	que	vendiam	peixe	
no	interior,	elementos	da	Guarda	Fiscal	e	os	primeiros	banhistas.	(..)	

Raquel	Soeiro	de	Brito,	1994	
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Aos	estuários	chegam	os	nutrientes	e	a	matéria	orgânica	que	os	rios	transportam;	
por	isso	os	ecossistemas	estuarinos	são	dos	mais	produtivos	do	Planeta.	
Foi	para	aproveitar	essa	produtividade,	nomeadamente	a	grande	riqueza	em	
peixe	(Sável,	Lampreia,	Enguia,	etc.)	e	em	bivalves	(Berbigão,	por	exemplo)	
que	desde	tempos	imemoriais	o	Homem	se	fixou	junto	aos	estuários.	
Protegidos	do	mar	pelo	Cabedelo,	os	pescadores	da	Aturada	podem	pescar	
no	rio,	aproveitando	as	espécies	migratórias,	como	a	Lampreia	ou	o	Sável	e,	
quando	o	tempo	permite,	podem	ir	pescar	ao	mar.	
Grande	obstáculo	à	actividade	destes	pescadores	é	a	perigosa	travessia	da	
barra	do	Douro,	por	vezes	muito	assoreada.	Já	no	início	de	1800,	o	coronel	
Reinaldo	Oudinot	e	o	capitão	Luís	Gomes	de	Carvalho	desenvolviam,	por	ordem	
régia,	obras	na	barra	do	Douro,	e	referiam	a	existência	de	um	projecto	de	1789.	
Em	1891	o	Governo	nomeia	uma	comissão	para	executar	as	obras,	o	que	nunca	
aconteceu.	Espera-se	que	o	novo	projecto	em	curso	acautele	o	litoral	a	sul	do	
Douro,	para	se	não	repetirem	os	problemas	de	erosão	da	costa	surgidos	com	a	
barra	de	Aveiro,	artificialmente	fixada	pelo	coronel	Oudinot	em	1808.	

Os	estuários	têm	ainda,	uma	função	importantíssima	na	manutenção	dos	
recursos	piscícolas,	já	que	funcionam	como	verdadeiras	“maternidades”;	é	nos	
estuários	(ver	texto	de	Raul	Brandão,	na	pág.	19),	que	muitos	peixes	desovam	e	
se	desenvolvem	nas	primeiras	fases	de	vida,	antes	de	se	aventurarem	nas	águas	
mais	profundas	e	agitadas	do	oceano.	Podemos	afirmar,	sem	receio,	que	a	pesca	
costeira	depende	em	grande	parte	dos	estuários,	rias	e	lagoas	do	litoral.	

02 A Afurada e o estuário do rio Douro

Os estuários
são verdadeirasmaternidades



Garça-branca-pequena
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Da	Afurada,	siga	o	estradão	
ao	longo	da	marginal	do	Douro;	
sugerimos-lhe	que	pare	em	
um	ou	dois	pontos	com	boa	
visibilidade	sobre	a	Baía	de		
S.	Paio,	e	que	procure	aves	
nos	bancos	de	areia	e	nas	
rochas	existentes	no	rio.	
Continue	pelo	estradão,	em	di-
recção	ao	Cabedelo	e	ao	mar.	
Se	for	passear	para	os	ban-
cos	de	areia,	tenha	cuidado	
com	a	subida	da	maré	e	não	
assuste	as	aves.	

“Os	sapais	são	ecossistemas	implantados	nas	plataformas	dos	troços	abrigados	
da	costa,	particularmente	na	orla	dos	estuários,	lagunas	e	até	baías	prote-
gidas	do	bater	das	ondas.	Como	nos	sapais	o	mar	não	é	batido	pelas	ondas,	
completamente	imersas	na	água	vegetam	espermatófitas	como	o	sirgo	
ou	limo-mestre	e	o	limo-de-fita.	O	parchal,	zona	baixa	do	sapal,	onde	a	
vegetação	chega	a	ser	coberta	pelas	águas	na	maré-alta,	é	colonizado	
fundamentalmente	por	uma	gramínea,	a	morraça,	frequentemente	acompa-
nhada	de	algas.	Ao	parchal,	segue-se	uma	zonação	de	sucessões	com	
predomínio	de	quenopodiáceas halófitas,	subarbustivas	ou	arbustivas.	
Junto	à	morraça	instala-se	principalmente	a	gramata,	acompanhada	
frequentemente	pela	gramata-branca,	pelo	valverde-dos-sapais	e	pela	
salicórnia.	Entre	estas	quenopodiáceas	vegetam	herbáceas	de	outras	
famílias	como	o	malmequer-da-praia,	a	campana-da-praia	e	outras.	

No	sapal	médio	e	alto,	já	não	alcançado	pelas	marés,	no	Norte	verifica-se	uma	
rápida	substituição	da	vegetação	típica	do	sapal	pelo	junco	devido	à	diminuição	
da	salinidade	nessas	zonas,	como	resultado	da	maior	pluviosidade,	enquanto	
que	no	Centro	e	Sul	o	junco	só	ocorre	nas	orlas	mais	afastadas	do	alto	sapal.	

Nas	rias,	a	seguir	à	área	de	junco,	onde	a	água	salgada	e	a	doce	se	misturam,	
predominam	as	ciperáceas,	como	o	bunho.	Com	o	aumento	da	proporção	de	
água	doce,	vão	aparecendo	as	higrófitas	características	dos	pauis,	como	
o	referido	bunho,	o	caniço	e	as	tabuas.”

Adaptado	de	Jorge	Paiva,	1996	

O	estuário	está	no	encontro	de	dois	ecossistemas	diferentes:	um	de	água	doce	
(o	rio)	e	outro	de	água	salgada,	o	ecossistema	marinho.	Sujeito	à	influência	
das	marés,	as	águas	do	estuário	vão	variando	o	seu	grau	de	salinidade	e	a	
sua	profundidade.	
Os	aluviões	que	o	rio	arrasta	sedimentam	em	grande	quantidade	nas	águas	calmas	
do	estuário,	formando	bancos	de	areia	que	cobrem	e	descobrem	com	as	marés.	
Uma	formação	típica	dos	estuários	são	os	sapais,	associações vegetais	de	
quenopodiáceas,	juncos	e	outras	espécies;	no	estuário	do	Douro	apenas	resta	
uma	pequena	amostra	de	sapal,	em	recuperação	natural,	na	Baía	de	S.	Paio;	
tudo	o	mais	foi	destruído.	
É	nestas	zonas,	ricas	em	nutrientes	transportados	pelo	rio,	que	se	reproduzem	
muitas	espécies	de	peixes	e	outros	seres	vivos	aquáticos.	Pode	dizer-se	
que	a	existência	dos	estuários,	rias	e	lagoas	costeiras	(adiante	veremos	
exemplos)	é	fundamental	para	a	subsistência	da	pesca	costeira.	Aproveitando	
a	abundância	de	pequenos	seres	vivos,	muitas	aves	usam	os	estuários	como	
local	de	alimentação,	particularmente	durante	as	suas	migrações.
Na	Baía	de	S.	Paio,	especialmente	na	maré-baixa,	quando	os	bancos	de	areia	
ficam	emersos,	e	sobretudo	durante	o	Outono/Inverno,	quando	as	aves	do	Norte	
migraram	para	Sul,	podemos	ver	muitas	e	variadas	espécies	de	aves	aquáticas.	

03 A baía de S. Paio

grandes bancos deareia



Pica-peixe
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“(...)	no	Estuário	do	Douro,	os	grandes	bancos	de	areia…	são	 local	de	
paragem	e	alimentação	de	muitas	aves	típicas	do	litoral.	Particularmente	no	
Inverno,	podemos	ali	observar,	por	vezes,	centenas	de	limícolas;	Pilritos,	
Maçaricos-reais	 ou	Maçaricos-das-rochas	 capturam	 Pulgas-do-mar,	
pequenos	Camarões	e	Estrelas	e	Ouriços-do-mar,	“bicha”	da	pesca	e	muitos	
outros	invertebrados	nas	vasas	que	a	maré	deixou	a	descoberto.	Nos	dias	de	
temporal	abrigam-se	nas	águas	do	Estuário	os	Patos-pretos,	que	invernam	
ao	largo	da	nossa	costa.	De	porte	majestoso,	não	raro	pode	observar-se	no	
Estuário	do	Douro	uma	Garça-real	errante	ou	um	Corvo-marinho	fugido	à	
tempestade	marinha.	Durante	as	migrações	não	é	raro	observar	em	toda	
a	costa	o	Pato-real,	a	Andorinha-do-mar,	o	Ostraceiro,	os	Borrelhos	ou	
mesmo	a	Rola-do-mar.	O	Borrelho-pequeno-de-coleira-interrompida	e	
outras	espécies	nidificaram	até	há	alguns	anos	nas	dunas	do	Cabedelo	(...)	
No	entanto,	é	a	enorme	população	de	Gaivotas	que	mais	chama	a	atenção	
do	 observador;	 milhares	 vivem	 em	 permanência	 no	 Rio	 Douro	 e	 litoral	
adjacente,	alimentando-se	de	todo	o	tipo	de	detritos	orgânicos	que	as	águas	
do	rio	ou	do	mar	transportam.	É	comum,	num	fim	tarde	de	Verão,	observar	
as	 Gaivotas	 a	 “varrerem”	 as	 praias,	 recolhendo	 os	 restos	 das	merendas	
(...).	Pequenos	passeriformes	como	a	Petinha-dos-prados,	a	Lavandisca-
amarela,	o	Chasco-cinzento,	ou	a	Laverca,	são	observáveis	ao	longo	das	
dunas	e	praias.	Bandos	de	Pintassilgos	e	de	Pintarroxos	repousam	durante	
as	migrações,	e	alimentam-se	das	sementes	da	flora	dunar	e	nos	matos	da	
ante-duna...	Ao	longo	dos	pinhais	litorais	migram	para	os	seus	quartéis	de	
Inverno,	em	África,	as	Rolas-bravas,	...“	

Nuno	Gomes	Oliveira,	1996	

O	Refúgio	Ornitológico	do	Estuário	do	Douro	foi	criado	em	Dezembro	de	2007,	
no	quadro	de	um	protocolo	entre	a	APDL	(Administração	dos	Portos	de	Douro	
e	Leixões)	e	o	Parque	Biológico	de	Gaia	(Município	de	Gaia)	e	visa	proteger	as	
aves	que	nidificam	e	passam	o	Inverno	neste	local.

04 Refúgio Ornitológico do Estuário do Douro

local de paragem e alimentação

múltiplas aves
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O	canal	entre	o	Cabedelo	e	a	
margem	norte,	por	onde	o		
Douro	desagua	no	mar,	foi	fixa-
da	com	paredões	(2007/2008),	
para	tornar	mais	fácil	e	segura	
a	navegação	flúvio-marítima;	
as	consequências	desta	obra	na	
costa	são,	ainda,	uma	incógnita.

“O	Cabedelo	era	para	mim	o	deserto	cheio	de	prestígio	e	de	aventuras...	
Era	no	Cabedelo	que	tomávamos	os	melhores	banhos,	deitados	na	areia,	
deixando	vir	sobre	nós	a	vaga,	num	rodilhão	de	algas	e	espuma	(...).	E	outro	
prazer	simples	e	extraordinário	é	ir	descalço	pelo	grande	areal	fora	com	os	
pés	na	água	(...).	
Outras	vezes	percorríamos	o	Cabedelo	a	pé	como	exploradores.	Há	lá	canaviais,	
poças	de	água	azul	e	polida,	rochas	luzidias	por	onde	escorregávamos,	peixes	
nascidos	que	procuram	refúgio	entre	as	pedras	e	a	água	aquecida	para	se	
acabarem	de	criar,	caranguejos	nas	fisgas	e,	na	vazante	da	maré,	grandes	lagos	
que	navegávamos	ao	acaso,	deixando	o	barco	ir	à	toa	e	encalhar	no	areal...	
O	Cabedelo	produz,	além	de	canas*,	uma	espécie	de	cardo**,	plantas	rasteiras	
e	humildes	de	folha	dura,	que	dão	uma	flor	pequenina	e	vermelha,	outras	que	
parecem	os	chapotos	que	nascem	nos	velhos	muros,	e	ainda	outras	mais	pobres	
com	a	folha	em	escama***	pela	haste	acima.	Estes	vastos	areais,	revestidos	
às	 vezes	de	 cabelos	de	oiro****	que	seguram	as	dunas,	 está	 todo	o	ano	a	
concentrar-se	para	em	Agosto	sair	daquela	secura	e	do	amargo	do	sal,	um	
lírio	branco*****	que	os	perfuma,	dura	algumas	horas	e	logo	desaparece.”	

Raul	Brandão,	1923	

O	escritor	 refere-se	a	diversas	plantas	dunares	 (*Cana-galega,	 **Cardo-
das-dunas,	 ***Cordeirinhos-da-praia,	 ****Estorno	 e	 *****Lírio-das-
praias)	que	poderá	ver	no	Parque	de	Dunas	da	Aguda.

05

Evolução	do	Cabedelo	de	1890	a	1996	(1890,	adaptado	de	Eduardo	Augusto	Falcão;	
1965	a	1983,	adaptado	de	Soares	de	Carvalho;	1996	e	2005,	desenho	sobre	foto	aérea)	

Cabedelo do rio Douro

O	Cabedelo	é	uma	grande	formação	dunar	que	separa	o	estuário	do	Douro	
do	oceano,	e	que	se	formou	como	resultado	da	acumulação	de	areias,	umas	
trazidas	pelo	rio	outras	pelas	correntes	marinhas.	
Desde	a	construção	do	molhe	norte	do	Porto	de	Leixões	(anos	60),	diminuiu	
o	transporte	de	areia	ao	longo	da	costa,	de	norte	para	sul.	Por	sua	vez,	com	
a	construção	nos	anos	80	da	última	barragem	do	Douro	(Crestuma/Lever),	a	
alimentação	de	areias	pelo	rio	diminuiu	drasticamente.	

Hoje,	o	Cabedelo	é	uma	unidade	praticamente	independente,	resultando	as	
suas	variações	de	forma	das	correntes,	estado	do	mar,	cheias,	etc.	Mas	desde	
meados	do	séc.	XX	que	se	 tem	vindo	a	verificar	um	progressivo	recuo	do	
Cabedelo	para	o	interior	do	estuário,	que	poderá	ser	motivado	pela	diminuição	
da	frequência	e	intensidade	das	cheias	do	rio,	pela	diminuição	do	transporte	
de	sedimentos	e	pela	extracção	de	areia	no	estuário.	Este	fenómeno	levanta	
problemas	de	segurança	para	as	populações	ribeirinhas	de	Gaia	e	Porto,	já	
que	o	Cabedelo	as	defende	das	investidas	do	mar	durante	as	tempestades.	
A	total	destruição,	por	acção	do	Homem,	da	flora	que	fixava	as	dunas	do	
Cabedelo	contribuiu,	também,	para	a	sua	instabilidade.	
Veja-se,	na	citação	ao	lado,	como	já	no	princípio	do	século	o	escritor	Raul	
Brandão	compreendia	o	papel	da	vegetação.	

areais

plantas

vastos

rasteiras e humildes
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À	sua	frente	o	Oceano	Atlân-
tico	e	a	costa	rochosa,	com	os	
granitos	de	Lavadores.	
Siga	para	sul,	ao	longo	da	estra-
da	marginal,	e	repare	como,	
aos	poucos,	o	litoral	rochoso	vai	
passando	a	arenoso.	

No	texto	do	Prof.	Orlando	Ribeiro,	
ao	 lado,	 podemos	 ver	 como,	 ao	
longo	de	milhões	de	anos,	a	costa	
rochosa	de	Gaia	se	foi	alterando,	
podendo	hoje	observar-se	sinais	
da	 acção	 do	 mar	 longe	 da	 sua	
posição	actual;	ao	mesmo	tempo	
o	Douro	foi	erosionando	o	seu	leito	
e	 transportando	 para	 o	 Oceano	
quantidades	incomensuráveis	de	
aluviões	que	formaram	as	praias	
arenosas.	

“A	orla	litoral	(...)	da	região	norte	do	País	é	caracterizada,	nomeadamente	na	
zona	intertidal,	pela	ocorrência	de	magníficos	afloramentos	rochosos.	Estes	
afloramentos	constituem	já	em	vários	locais	pontos	únicos	onde	podem	ser	
observadas	as	rochas	características	de	determinados	contextos	geológicos.	
Servem	de	exemplo	os	afloramentos	das	praias	que	se	estendem	desde	o	
Cabedelo	 até	Espinho	 onde	 é	 possível	 observar	 granitos,	 nomeadamente	
os	de	Lavadores	(290	milhões	de	anos)	que	são	únicos,	e	depois	o	contacto	
destes	com	as	formações	muito	mais	antigas	(de	570	milhões	de	anos)	que	
se	estendem	para	sul	e	para	norte.”	

Fernando	Noronha,	1986	

“Entre	o	alinhamento	hercínico	de	Valongo	e	a	costa	desenvolve-se	vasta	plata-
forma,	levemente	acidentada	de	alguns	cabeços	graníticos	e	muito	entalhada	
pela	erosão	que	se	inclina	para	o	mar.	Trata-se	de	uma	região	rígida,	por	onde	o	
rio	Douro	talhou	um	leito	de	margens	geralmente	abruptas	até	à	foz.(...)	
Ao	Sul	 do	promontório	 granítico	de	Lavadores	estende-se	uma	plataforma,	
cortada,	a	pouca	distância	do	litoral,	por	uma	arriba	fóssil.	Na	praia	confundem-
-se	areias	e	cascalheiras	actuais	com	um	depósito	mais	antigo	(...)	
Um	degrau	bem	marcado	 (Canidelo-Paniceiro)	 leva	a	uma	plataforma	de	
impressionante	regularidade	e	extensão,	coberta	também	por	depósitos	de	
praia,	bem	visíveis,	por	exemplo,	em	Quatro-Caminhos	(Coimbrões).”

Orlando	Ribeiro,	1934	

06 O litoral rochoso

O	litoral	-	a	zona	de	contacto	do	oceano	com	o	continente	-	pode	ter	diferentes	
aspectos:	pode	ser	uma	zona	húmida	costeira	(um	estuário,	por	exemplo,	como	já	
vimos),	uma	praia	ou	uma	formação	rochosa.	Pode,	ainda,	noutros	pontos	do	Globo,	
ser	um	recife	de	coral	ou	um	mangal,	um	tipo	de	floresta	que	entra	no	mar.	

Em	muitos	pontos	de	Portugal	a	crusta rochosa	atinge	o	mar	formando,	por	
vezes,	grandes	arribas	ou	falésias,	como	na	Serra	da	Arrábida	ou	no	Cabo	
Espichel,	ou	formações	rochosas	mais	baixas,	como	aqui	em	Lavadores.	As	
costas	rochosas	são	uma	eficiente	barreira	natural	ao	avanço	do	mar,	mas	
também	elas	estão	sujeitas	à	erosão,	embora	muito	lenta.	
Além	disso,	as	costas	rochosas	são	riquíssimas	do	ponto	de	vista	biológico;	a	
própria	rocha	constitui	um	suporte	estável	para	a	fixação	de	algas,	moluscos,	
etc.	Os	meandros	rochosos	são	um	abrigo	seguro	para	peixes,	crustáceos	e	
outras	formas	de	vida	marinha.	
Quando	as	falésias	são	altas,	a	parte	que	fica	sempre	fora	do	alcance	das	águas	
abriga	ninhos	de	Gaivotas,	Falcões,	Corvos-marinhos,	e	muitas	outras	aves.	

granitos
de Lavadores

de anos
290 milhões

de anos
570 milhões
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Seguindo	ao	longo	da	estrada	
marginal,	passará	as	praias	
de	Lavadores	e	Salgueiros.	
A	próxima	paragem	será	a	
seguir	à	praia	de	Salgueiros,	
na	estrada	junto	às	dunas.	
Continue	para	sul,	ao	longo	da	
estrada	marginal,	e	chegará	
à	Praia	da	Madalena,	onde	se	
seguirá	nova	paragem.	

“As	costas	rochosas	sofrem	uma	evolução	a	longo	prazo,	medida	em	tempo	
geológico,	e	por	isso	não	são	de	análise	prioritária.	
As	costas	arenosas	têm	um	recorte	que	sofre	os	efeitos	da	variação	sazonal	da	
agitação	marítima,	do	regime	de	ventos,	dos	processos	previsíveis	a	longo	prazo,	da	
erosão	e	da	sedimentação,	além	das	consequências	dos	movimentos	eustáticos.
A	costa	portuguesa	está,	de	forma	geral,	em	fase	de	erosão,	com	zonas	estáveis	
e	com	zonas	de	sedimentação	limitadas.	Estas	modificações	da	linha	de	costa	
dependem,	a	longo	prazo,	sobretudo	do	regime	de	agitação	marítima:	a	crista	
da	onda	tende	a	tornar-se	paralela	às	batimétricas,	sofrendo	a	ondulação	
uma	refracção	que	pode,	localmente,	provocar	concentração	ou	dispersão	da	
sua	energia.	A	erosão	pode	dar-se	nas	áreas	de	concentração	de	energia	e	a	
sedimentação	será	possível	nas	áreas	em	que	se	dá	uma	dispersão	desta	(...).	
O	litoral	arenoso	e	os	cordões	litorais	que	limitam	as	lagunas	e	complexos	
lagunares	são	sistemas	dunares.	
Um	sistema	dunar	tem	uma	dinâmica	anual	própria.	Esta	não	pode	ser	modifi-
cada	pela	remoção	de	areias	dunares,	pela	construção	de	casas	ou	diques	ou	
pela	destruição	da	flora,	pois	a	duna	primária	funciona	como	armazém	de	areia,	
utilizando-a	para	reconstruir	periodicamente	o	perfil	da	duna.	Ao	destruir	este	
conjunto	harmónico,	a	erosão	vai	actuar	fazendo	recuar	a	margem	litoral	(...).	
Dado	 que	 a	 conservação	 da	 linha	 de	 costa	 é	 garantida	 principalmente	 pela	
cobertura	vegetal,	toda	e	qualquer	forma	de	destruição	de	sapais	e	de	comunidades	
vegetais	dunares	vai	alterá-la.	No	caso	Português,	em	que	a	dominante	na	Costa	
Oeste	é	a	erosão,	a	alteração	será	quase	sempre	no	sentido	de	recuo	da	costa	e	
da	invasão	de	areias	para	o	interior	da	zona	litoral	terrestre.”	

M.	Barahona	Fernandes,	1989	

Entramos	numa	zona	de	litoral	arenoso,	aqui	e	ali	ainda	com	alguns	aflora-
mentos	graníticos.	
O	mar	já	não	contacta	directamente	com	a	crusta	rochosa,	como	em	Lavadores;	
já	não	há	uma	barreira	de	 rochedos,	mas	sim	uma	praia	 e	dunas	de	areia,	
resultantes	da	acumulação	de	sedimentos,	a	separarem	o	oceano	da	terra.	
Em	Portugal	temos	560	Km	de	costa	arenosa	e	383	Km	de	costa	rochosa.	As	
areias	que	o	mar	foi	juntando	-	sedimentando	-	na	costa	foram	sendo	arrastadas	
pelo	 vento,	 formando	montículos	 a	 que	 chamamos	dunas.	Algumas	plantas	
ecologicamente	adaptadas	a	estas	condições	dificílimas	de	vida	(solo	arenoso,	
pobre	em	água	e	nutrientes,	elevada	salinidade,	permanente	exposição	solar,	
ventos	 fortes...)	 instalaram-se	 nesses	 montículos	 de	 areia,	 consolidando	 a	
duna,	e	evitando	que	o	vento	continue	a	movimentar	as	areias,	e	as	arraste	para	
as	áreas	de	ocupação	humana	(estradas,	campos	agrícolas,	etc.).	
Em	muitos	 pontos	 do	 litoral,	 como	neste,	 as	 dunas	 e	 essa	 importante	
vegetação	foram	praticamente	destruídas.	
Por	outro	lado,	a	erosão	costeira	avança	e	não	é	compensada	pela	alimentação	
com	novas	areias	trazidas	pelo	rio	Douro,	até	ao	mar	e	depois	espalhadas	na	
costa	pelas	correntes	marinhas.	
Como	consequência,	assistimos	ao	fenómeno	da	transgressão	do	mar	sobre	a	
costa,	com	a	diminuição	da	área	de	praias	e,	em	muitos	pontos	da	nossa	costa,	
com	prejuízos	assinaláveis	para	as	casas	e	outros	estabelecimentos	humanos.

07 O litoral arenoso

Litoral	arenoso um sistema dunar
tem uma dinâmica anual própria
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Chegando	à	Praia	da	Madalena,	
pare	junto	às	primeiras	urba-
nizações.		

“A	atracção	exercida	nas	populações	pelo	litoral	vem	de	longe:	em	praias	
quaternárias	encontram-se	pedras	toscamente	trabalhadas	pelo	Homem...	
Porém,	só	no	século	XIX	se	intensificou	a	colonização	dos	areais	da	costa	
portuguesa,	 primeiro	 apenas	 sazonalmente,	 na	 época	 da	 pesca...	Mal	 se	
aproximava	o	 Inverno,	 toda	esta	gente	debandava.	 (...)	a	pesca	é	hoje,	em	
grande	parte	destas	povoações,	uma	actividade	residual,	porém	importante,	
tendo-se	transformado	o	turismo	na	actividade	fundamental.”	

Raquel	Soeiro	de	Brito,	1994	

“O	desenvolvimento,	no	século	XIX	e	XX,	do	turismo	balnear	nas	praias,	promoveu	
o	aparecimento	de	pequenas	aglomerações	de	residências	secundárias	junto	de	
algumas	praias,	as	quais	têm	vindo	a	alastrar	durante	os	últimos	40	anos,	com	a	
construção	de	hotéis,	equipamentos	recreativos	e	serviços	de	apoio	aos	turistas	e	
a	citadinos	em	estadias	de	fim-de-semana.	O	crescimento	descontrolado	destes	
núcleos	urbanos	é	o	principal	factor	de	degradação	do	litoral	português.
No	 entanto,	 a	 implantação	 de	 estruturas	 residenciais,	 e	 dos	 respectivos	
equipamentos	 de	 apoio	 é	 uma	 das	 principais	 solicitações	 de	 espaço	 no	
litoral,	com	que	os	respectivos	gestores	têm	de	contar.”

Ilídio	de	Araújo,	1986	

“No	caso-limite	da	urbanização	em	cordões	litorais,	a	destruição	destes	ocorrerá	
a	curto-médio	prazo.	Este	acontecimento	pode	ser	considerado	catastrófico	dado	
que	irá	expor	os	ecossistemas	mais	ricos	e	raros	da	zona	litoral	à	acção	directa	
das	forças	oceânicas,	perdendo	o	seu	abrigo,	com	a	consequente	destruição	de	
zonas	ecologicamente	vitais	de	incalculável	valor	económico.”	

M.	Barahona	Fernandes,	1989	

Desde	o	início	do	povoamento,	o	Homem	sempre	se	instalou	a	uma	distância	
prudente	da	costa,	que	permitisse,	ao	mesmo	tempo,	tirar	vantagens	da	situação	
litoral	 (pesca,	navegação,	etc.),	e	estar	ao	abrigo	das	condições	climatéricas	
adversas	e	do	perigo	das	tempestades	oceânicas.	Veja-se	o	mapa	de	Portugal	
e	 repare-se	que	os	núcleos	históricos	das	principais	cidades	estão	perto	da	
costa,	normalmente	junto	a	um	rio,	mas	a	uma	distância	adequada	do	mar.	
Com	o	desenvolvimento,	a	partir	do	séc.	XIX,	do	hábito	de	ir	à	praia	por	
passatempo	(antes	disso	as	idas	“a	banhos”	tinham	objectivos	terapêuticos),	
formalmente	introduzido,	ao	que	consta,	na	plage	de	Dieppe	(França),	pela	
Duquesa	de	Berry	em	1824,	começaram	a	surgir	casas	de	férias	no	litoral	e	
as	cidades	cresceram	em	direcção	ao	mar.	

A	ocupação	de	áreas	extremamente	sensíveis,	com	estradas	e	construções,	resul-
tou	na	destruição	de	grandes	extensões	do	cordão	dunar,	perdendo-se	a	garantia	
de	estabilidade	da	linha	de	costa.	A	erosão	acentuou-se	e	em	muitos	locais	o	mar	
começou	a	invadir	as	povoações,	destruindo	bens	e	pondo	em	perigo	vidas.	

A	resposta	encontrada	foi	a	tentativa	de	estabilização	artificial	da	linha	de	costa	
com	molhes	e	esporões,	solução	que,	com	o	correr	do	tempo,	revelaria	que	apenas	
serve	para	transferir	os	problemas,	temporariamente	resolvidos	num	local,	para	
outro	local,	normalmente	a	sul	do	primeiro,	na	costa	oeste	portuguesa.	

08 Ocupação urbana do litoral

O	que	acontece	quando	se	constrói	um	paredão	junto	ao	mar

zonas

de incalculável valor 
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Vindo	de	Francelos,	chega	à	
Poça	da	Ladra,	virando	à
direita,	a	seguir	a	um	restau-
rante	 situado	em	 frente	ao	
retransmissor	da	RDP.

“Um	bando	de	maçaricos-reais	voa	ao	lume	da	água.	 (...)	A	capelinha	do	
Senhor	da	Pedra,	lá	ao	longe	ainda	reluz.	Mas	os	ninhos...	Só	mais	tarde,	
muito	mais	tarde,	é	que	descobri	que	as	gaivotas,	os	borrelhos	e	o	alguivão,	
fazem	 ninhos	 nos	 areais	 despovoados...	 Se	 eu	 fosse	 rico,	 comprava	 (...)	
as	 Berlengas	 para	 as	 aves	 marinhas	 fazerem	 os	 seus	 ninhos,	 livres	 da	
ferocidade	humana,	que	não	tem	limites...”

Raul	Brandão,	1923	

“Tempos	 houve	 em	que	 a	 Lagoa	 de	Gulpilhares	 -	 frente	 ao	 antigo	Rádio	
Clube	-	dava	abrigo	na	vegetação	das	suas	margens	ao	Rouxinol-pequeno 
e	grande-dos-caniços,	às	Galinhas-d‘água,	ou	à	Narceja-comum.	Como	
tempos	houve	em	que	o	Guarda-rios	voava	a	grande	velocidade,	emitindo	o	
seu	grito	estridente,	ao	longo	da	Ribeira	do	Espírito	Santo	(Miramar),	ou	de	
Francelos,	mergulhando	aqui	e	ali	para	capturar	um	pequeno	peixe...”	

Nuno	Gomes	Oliveira,	1996	

O	 Cardo-pequeno-das-dunas	 (Eryngium	 viviparum	 Gay),	 planta	 referida	
por	Joaquim	Tavares	para	as	marinhas	do	Senhor	da	Pedra,	nunca	mais	foi	
encontrado;	a	última	referência	é	de	Maio	de	1881.
Pequena	planta	hermafrodita	que	vive	submergida	entre	7	e	9	meses	do	ano.	
Quando	as	áreas	em	que	vive	secam,	começa	a	ramificar-se	e	a	desenvolver	
as	inflorescências	com	(6)	7-8	(9)	flores.	Endemismo	atlântico	conhecido	do	
NW	de	França	(Morbihan),	N	de	Portugal	e	NW	de	Espanha.
Desenvolve-se	em	zonas	planas	e	depressões	argilosas	submetidas	a	
encharcamento	temporal	em	clima	atlântico.

Muitas	ribeiras	e	rios,	ao	chegarem	às	dunas,	formam	lagunas,	lagoas	per-
manentes	ou	temporárias	(apenas	de	Inverno).	
Esses	espaços	são,	como	já	vimos,	de	enorme	valor	biológico,	o	que	evitou	
que	muitos	 deles	 tivessem	 sido,	 ao	 longo	 de	 anos	 de	 ocupação	 do	 litoral,	
drenados	e	secos,	perdendo	toda	a	sua	importância	natural.	Em	muitos	casos	
essas	lagoas	foram	entulhadas	e	nos	terrenos	assim	conquistados	ao	domínio	
público	foram	feitas	construções.	A	Poça	da	Ladra,	em	Francelos	(freguesia	
de	Gulpilhares),	 é	disso	um	exemplo.	Resultava	da	acumulação	das	águas	
provenientes	do	Rio	de	Gulpilhares	(Rio	Golpelha,	na	cartografia	antiga),	que	
nasce	na	Serra	de	Canelas	(V.	N.	de	Gaia)	e	de	outra	linha	de	água,	vinda	de	
sul.	No	primeiro	mapa	de	Portugal,	elaborado	em	1561	por	Fernando	Álvares	
Seco,	apenas	são	indicados,	imediatamente	a	sul	do	Douro,	dois	hidrónimos:	
o	Rio	Golpelha	e	o	Rio	Castos;	o	primeiro	é,	exactamente,	o	que	alimentava	a	
Poça	da	Ladra	e	o	segundo	a	Barrinha	de	Esmoriz.	Ora	sabendo-se	que	havia,	
como	ainda	hoje	há,	muitos	outros	ribeiros	nesta	zona,	o	destaque	dado	a	
estes	dois	só	pode	resultar	do	mesmo	motivo:	ambos	apresentavam	amplas	
lagoas	na	desembocadura,	o	que,	de	resto,	a	cartografia	regista.	

Hoje	grande	parte	da	lagoa	está	seca	por	entulhamento	e	por	desvio	do	Rio	de	
Gulpilhares.	A	centenas	de	metros	para	o	interior	do	que	hoje	resta	da	lagoa,	
ainda	existe	a	“Rua	das	Marinhas”,	a	provar	que	a	lagoa	ali	chegou	no	passado.	

09 A Poça da Ladra

A	Lagoa	de	Gulpilhares	-	“Golpelha”,	no	mapa	de	
Fernando	Álvares	Seco,	1561	
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Depois	da	Poça	da	Ladra	
passe	a	Praia	de	Miramar,	
siga	 para	 sul,	 ao	 longo	 do	
caminho-de-ferro;	vire	à	di-
reita	 na	 placa	 que	 indica	
“Parque	de	Dunas”.	

“No	concelho	de	Vila	Nova	de	Gaia	na	freguesia	de	S.	Miguel	de	Arcozelo...	
fica	a	moderna...	praia	da	Aguda.	
A	região	é	linda	e...	já	por	ali	se	deparam	algumas	construções	sobremodo	
elegantes,	 uma	 grande	 parte	 das	 quais	 delineadas	 e	 edificadas	 pelo	
arquitecto	vila-novense	José	Teixeira	Lopes...	Muitas	dessas	construções	
da	praia	da	Aguda	são	em	cimento	armado...	
(...)	encontra-se	a	famosa	praia	da	Granja,	que	pode	dizer-se	é	a	praia	
da	elite	do	Porto	e	arredores...	povoada	de	chalets...	cheia	de	frondosas	
matas	resinosas	e	aromáticos	pinheirais,	situada	entre	jardins	e	canteiros	
de	viçosas	plantas	floridas...	
Na	praia	da	Granja,	que	é	límpida,	aberta,	clara	e	de	uma	grande	extensão...”	

As	nossas	praias,	1918	

O Projecto LIFE 95 > Dunas: Conhecer e Conservar 
O	Parque	de	Dunas	da	Aguda	foi	criado	na	Primavera	de	1997	como	resultado	da	
aprovação	de	um	programa	LIFE	95,	a	que	o	Parque	Biológico	se	candidatou.
Em	plena	Praia	da	Aguda,	este	Parque	de	Dunas	é	um	exemplo	de	como	a	
natureza	recupera,	se	o	ser	humano	lhe	der	oportunidade.	
E	 de	 um	 areal	 aparentemente	 estéril	 surgiu	 um	 jardim	 espontâneo	 onde	
florescem	lições	de	educação	ambiental.

10 O Parque de Dunas da Aguda

Com	o	objectivo	de	sensibilizar	a	população	para	a	importância	do	ecossistema	
dunar,	a	Câmara	Municipal	de	Vila	Nova	de	Gaia,	através	do	Parque	Biológico	de	
Gaia,	e	com	a	colaboração	do	Programa	LIFE	(UNIÃO	EUROPEIA),	instalou	um	
Parque	de	Dunas	num	terreno	situado	a	Norte	da	Aguda.	Aqui	poderá	encontrar	
uma	 exposição	 permanente	 sobre	 dunas	 e	 flora	 dunar	 e	 uma	 das	 melhores	
populações	de	Coincya	monensis	(L.)	Greuter	&	Burdet.	subsp.	cheiranthos	(Vill.)	
Aedo,	Leadlay	&	Muñoz	Garm.	var.	johnstonii	(Samp.)	Leadlay,	endémica	do	Litoral	
Norte	Português	(Douro	Litoral,	mais	precisamente).	Esta	pequena	planta	apenas	
ocorre	em	pouquíssimos	locais	do	Douro	litoral	e	dado	o	estado	geral	de	degradação	
dos	sistemas	dunares	é	aqui	seguramente	que	melhor	está	preservada.
Outra	espécie	aqui	conservada	é	a	Jasione	maritima	(Duby)	Merino	var.	sabularia	
(Cout.)	Sales	&	Hedge	(=Jasione	lusitanica	Auct.	non.	A.	DC.)	planta	endémica	
do	Litoral	Norte	Português	e	com	protecção	legal	na	Directiva	92/43/CEE.
A	Centaurea	sphaerocephala	L.	polyacantha	(Willd.)	Dostál	(endemismo	ibérico)	
é	outra	das	espécies	que	aqui	ocorre	naturalmente.	Esta	espécie,	que	pode	ser	
abundante	a	nível	local,	tem	uma	área	de	distribuição	também	restrita.
Além	desta	riqueza	em	plantas	no	Parque	de	Dunas	da	Aguda	também	estão	
preservados	os	habitats	da	Directiva	92/43/CEE,	2120	“Dunas	móveis	do	cordão	
dunar	com	Ammophila	arenaria“	e	2130	“*	Dunas	fixas	com	vegetação	herbácea”,	
este	último	habitat	prioritário.

Além	das	espécies	de	flora	e	habitats	preservados	no	parque,	a	fauna	tem	aqui	
também	um	refúgio	e	local	de	nidificação	únicos.	Estas	dunas	são	também	usadas	
pelas	aves	nas	migrações.	Dado	a	escassez	de	dunas	ao	longo	da	costa,	estes	
locais	são	cada	vez	mais	importantes	para	a	nidificação	de	algumas	espécies,	
bem	como	local	de	abrigo	e	alimentação	para	outras	(répteis	e	outras).

O	Parque	está	aberto	ao	público	todos	
os	dias,	de	Junho	a	Setembro	entre	
as	10h00	e	as	20h00,	e	de	Outubro	a	
Maio	das	08h30	às	17h30.
Visitas	de	estudo	e	aulas	de	campo	
devem	ser	previamente	marcadas,	
para	que	haja	um	técnico	disponível	
para	as	acompanhar.	As	marcações	
devem	 ser	 feitas	 para	 o	 Parque	
Biológico	de	Gaia.	

vegetaçãoherbácea

Parque	de	Dunas	da	Aguda
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Depois	de	visitar	o	Parque	de	
Dunas,	siga	para	Sul,	passe	
a	rotunda	da	Aguda,	e	vire	à	
direita	 na	 placa	 que	 indica	
“Estação	Litoral	da	Aguda”.	

“A	origem	da	Praia	da	Aguda	é	relativamente	recente,	pois	ainda	nos	meados	do	
século	passado,	não	ia	além	dum	extenso	areal	cercado	de	grandes	dunas	cobertas	
de	feno,	camarinhas	(...)	Toda	esta	zona	era	conhecida	por	Marinhas.	Na	parte	leste	
destas	marinhas	havia	uma	larga	faixa	de	pinheiros	e	mato	e,	só	depois,	surgiam	
os	verdejantes	campos	lavrados	pelos	ricos	lavradores	de	Arcozelo	e	Mira.

(…)	era	uma	vez	um	grupo	de	pescadores,	oriundos	da	Afurada	e	de	Espinho,	
costumavam	 pescar	 nas	 suas	 bateiras	 junto	 à	 costa	 de	 Arcozelo	 e	 que,	
conhecedores	da	existência	dos	ditos	lavradores,	a	quem	podiam	vender	o	seu	
pescado,	quase	inteiramente	composto	de	caranguejo,	o	que	na	época	era	do	
melhor	adubo	que	se	conhecia	para	fertilização	das	terras,	resolveram	acostar	
os	seus	barcos	e	contactar	os	potenciais	interessados	(...).	Contou	para	isso	
também	a	disposição	das	rochas,	ou	leixões,	que	ali	formavam	uma	pequena	
baía,	o	que	lhes	dava	uma	certa	segurança	(...)	no	baixar	da	maré	havia	uma	
rocha	em	forma	de	cunha,	que	era	sempre	a	primeira	a	ser	vista	e	que	logo	
passou	a	servir-lhes	de	referência,	começando	a	designá-la	por	“Pedra	Aguda”	
ou	“Bico	da	Aguda”,	acabando	pela	designação	mais	simples	de	Aguda.	
(…)	alguns	dos	pescadores	passaram	a	pernoitar	na	praia.	Para	isso,	voltavam	
os	barcos	na	areia,	escoravam-nos,	na	frente,	com	um	grosso	pau	dos	seus	
apetrechos,	ou	com	os	próprios	remos,	cobriam-nos	com	as	velas	e	pano	
que	usavam	nos	barcos	e,	assim,	se	resguardavam	dos	frios	da	noite.
Mais	tarde,	aproveitando	a	madeira	que	lhes	era	proporcionada	pelos	pinheirais	
próximos,	foram	construindo	uns	rudimentares	casebres,	chamados	“palheiros”,	
denominação	usada	nas	povoações	da	orla	marítima,	desde	a	Afurada	até	à	Torreira,	
Costa	Nova	e	Mira,	e	ali	se	foram	fixando	com	os	seus	familiares,	constituindo	desse	
modo	o	núcleo	de	pesca	artesanal	que	ainda	hoje	subsiste	na	Praia	da	Aguda.”	

António	T.	D.	Amendoeira,	1994

Com	o	objectivo	de	dar	a	conhecer	a	diversidade	biológica	do	litoral	marítimo,	
a	Câmara	Municipal	 de	 Vila	Nova	 de	Gaia	 procedeu	 à	 instalação	 de	 uma	
estação	de	biologia	marinha	na	Praia	da	Aguda,	a	Estação	Litoral	da	Aguda,	
onde,	além	dos	aquários,	 é	mostrada	a	 fauna	marinha	da	nossa	costa.	
Há	 igualmente	um	Museu	das	Pescas,	biblioteca,	 laboratórios,	e	todo	o	
equipamento	necessário	ao	estudo	e	descoberta	do	mar.	

Este	equipamento	abriu	ao	público	em	1997.	Mas	além	de	uma	visita	à	Estação	
Litoral	 se	 visitar	 a	Aguda	durante	 a	maré-baixa,	 não	 deixe	 de	 observar	 as	
poças	de	maré	que	se	formam	nas	rochas,	e	de	reparar	na	enorme	diversidade	
de	formas	de	vida	que	ali	se	abrigam	(estrelas-do-mar,	anémonas,	peixes,	
ouriços-do-mar,	algas,	etc.).	

Mas	não	faça	recolhas!	Deixe	os	seres	vivos	no	seu	lugar!

Se	cada	visitante	retirar	uma	Estrela-do-mar	ou	um	Ouriço,	em	breve	nada	
restará	na	Praia	da	Aguda.	
Observe,	também,	as	interessantes	formações	arenosas	agarradas	às	rochas:	
são	casulos	de	um	pequenino	animal	chamado	SabelIaria,	e	constituem	
verdadeiros	“recifes”	que	servem	de	abrigo	e	local	de	desova	a	outras	
espécies.	Estas	formações	são	relativamente	raras;	

Não	as	pise	ou	destrua!

11 A Estação Litoral da Aguda

Um	aspecto	dos	“palheiros”	na	praia	da	Granja,	ao	lado	da	Aguda,	em	1887.	
Foto	de	José	Maurício	Rebello	Valente,	no	livro	“A	Granja	de	todos	os	tempos”,	

de	António	Paes	de	Sande	e	Castro,	Edição	da	CMG,	1973.

aquários e
museu

das pescas
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Depois	de	visitar	a	Aguda,	reto-
me	a	 estrada	Porto/Espinho	
(EN	109)	e	siga	em	direcção	a	
Espinho.	Ao	chegar	a	Espinho	
siga	a	indicação	“Ovar”,	sempre	
pela	EN	109.	
Depois	de	passar	Espinho,	vire	à	
direita	na	indicação	“Aeroclube”;	
passe	o	parque	de	estaciona-
mento	do	Aero-clube	e	siga	até	
às	dunas,	por	um	estradão	de	
terra	 batida	 (percurso	 muito	
difícil,	particularmente	no	In-
verno	-	é	melhor	fazê-lo	a	pé).

“A	Barrinha	de	Esmoriz	ou	Lagoa	de	Paramos	(...)	foi	outrora	importante	
pela	sua	extensão	e	porto	de	pesca.	Afagou	com	as	suas	águas	mansas	o	
calado	das	caravelas.	Foi	cobiçada	pelas	casas	nobres	da	regido	(...)	Lê-
-se	nas	(...)	inquirições	de	D.	Dinis	de	1288	que	à	lagoa	se	vinha	“colher	a	
cárrega	e	o	junco	e	a	madeira	para	cobrir	as	casas”…	No	Inquérito	de	1858	
diz-se	que	se	produzia	“algum	arroz”	(...)	por	1930,	devia	ter	terminado	tal	
cultura.	(...)	nela	“se	pescam	boas	tainhas,	mugens,	robalos,	solhas	e	mais	
variedades	de	peixe,	que	do	mar	nela	entram,	e	também	enguias...	
Havia	outrora	um	secular	caminho	pelo	areal	que	ligava	Ovar	ao	Porto,	passando	
pela	Barrinha.	(...)	Era	por	ela	que	“...	seguiam	as	aguardentes	e	vinhos	da	Bairrada	
e	de	outras	partes,	azeite	de	Coimbra,	sal	das	marinhas	de	Aveiro,	cal	e	sardinha,	
louças	de	Ovar	e	da	fábrica	da	Vista	Alegre,	chumbo	de	várias	minas,	lã	da	Beira”.	
Esta	via	arenosa	era	muito	movimentada,	pelo	que	no	seu	percurso	“havia	muitas	
locandas	que	faziam	bom	negócio”	e	uma	“estalage	cahida”	(...)	onde,	em	1711	
(...)	se	dava	“de	comer	de	pão,	peixe	ou	carne,	cevada	ou	milho	e	palha”...	
(...)	em	1842,	o	príncipe	alemão	Félix	Lichnowky	(...)	ao	descrever	a	viagem	
de	Aveiro	para	o	Porto,	assim	diz	da	 travessia	da	Barrinha,	que	efectuou	
num	quarto	de	hora:	“Um	extenso	e	profundo	braço	de	mar	que	atravessa	o	
caminho	passa-se	em	pequenas	catraias...”.	
O	serviço	de	transportes	lagunar	tornou-se	desnecessário,	quando	se	construiu	
a	ponte	pênsil.	Por	outro	lado	a	estrada	pelo	areal	começou	a	abandonar-se,	
quando	se	abriu	definitivamente,	em	8	de	Junho	de	1863	o	troço	da	primeira	
via-férrea	da	linha	do	Norte,	entre	Estarreja	e	V.	N.	de	Gaia.	
Resta-nos	 assistir,	 agora,	 à	 moribunda...	 Uma	 jóia	 perdida	 à	 beira-mar,	
esperando	por	alguém.”	 Padre	Aires	de	Amorim,	1980	

12 A Barrinha de Esmoriz

Vegetação	das	margens	de	uma	lagoa

A	Barrinha	de	Esmoriz	é	a	mais	importante	zona	húmida	do	litoral	entre	a	Ria	de	
Aveiro	e	o	Rio	Douro,	quer	pelo	seu	valor	paisagístico,	quer	pela	sua	produtividade	
biológica:	em	cada	ano	um	ecossistema	deste	tipo	produz	mais	calorias	por	
unidade	de	superfície	do	que	um	terreno	cultivado	à	força	de	adubos.

Está	integrada	na	Rede	Natura	2000.

É	 alimentada	 pela	 água	 de	 dois	 rios	 que,	 ao	 chegar	 às	 dunas	 e	 praia	 se	
deposita;	 já	 foi	muito	maior	no	passado,	mas	sofreu	vários	entulhamentos	
que	reduziram	a	sua	área	de	caniçais	e	águas	livres.	
No	Inverno	é	frequente	o	contacto	com	o	mar,	o	que	permite	(ou	permitia,	dado	
que	a	poluição	reduziu	drasticamente	o	seu	potencial	biológico)	a	circulação	
de	espécies	piscícolas,	algumas	das	quais	desovam	e	se	criam	na	lagoa.	
Cerca	de	180	espécies	de	aves	-	mais	de	metade	das	que	ocorrem	em	Portugal	-	
foram	já	observadas	nesta	lagoa,	onde	muitas	dezenas	de	espécies	nidificam.	
Repare	 na	 vegetação	 que	 circunda	 a	 Barrinha,	 particularmente	 no	 sector	
mais	 interior:	 são	 os	 caniçais,	 formação	 vegetal	 importantíssima	 para	 abrigo,	
alimentação	 (nas	 folhas	 dos	 caniços	 há	 centenas	 de	 pequenos	 invertebrados)	
e	 nidificação	 de	 muitas	 espécies	 de	 aves,	 como	 os	 Rouxinóis-dos-caniços,	 o	
Abetouro-galego,	a	Galinha-d’água,	etc.	O	juncal	e	as	pradarias	de	herbáceas	são,	
também,	associações	das	margens	das	lagoas.	
Esta	vegetação	tem	uma	grande	influência	sobre	a	qualidade	da	água	(ciclos	
do	 oxigénio	 e	 do	 dióxido	 de	 carbono,	 etc.)	 e	 pode	mesmo	absorver	 alguns	
metalóides	pesados;	por	isso	também	é	usada	na	instalação	de	estações	de	
tratamento	de	esgotos.

um secular caminhopelo arealhavia
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Depois	da	Barrinha	de	Esmoriz,	
retome	a	Estrada	Nacional	
109,	em	direcção	a	Ovar,	e	vire	
à	direita	na	placa	“Praia	de	
Esmoriz”.	Junto	à	praia,	procure	
os	palheiros.	
Retome	a	estrada	em	direcção	
ao	interior	de	Esmoriz,	e	vire	
à	direita	na	Estrada	Florestal.	

“Num	sector	da	costa	central	do	País,	com	cerca	de	100	km	de	comprimento,	
compreendido	entre	as	praias	de	rochas	esparsas	a	Norte	de	Espinho	e	as	
arribas	a	Sul	da	Praia	de	Vieira	de	Leiria,	e	que	hoje	é	formado	por	uma	faixa	
linear	 e	 nua	 de	 areias	 quaternárias,	 sem	 quaisquer	 penedos	 ou	 acidentes	
geográficos,	baías	ou	outras	reentrâncias,	que	sirvam	de	portos	ou	abrigos	às	
embarcações,	encontram-se	vários	núcleos	piscatórios	onde	se	pratica	uma	
forma	especial	de	pesca	de	arrasto	para	terra	-	a	xáveqa	e	que	são	constituídos	
por	um	tipo	peculiar	e	muito	característico	de	habitações	-	o	palheiro	-	servindo	
geralmente,	e	sobretudo	outrora,	de	vivenda	temporária	aos	pescadores	que	
ali	se	instalavam	durante	o	período	da	safra.	Esses	núcleos	foram	fundados	
por	gentes	de	Ovar,	Murtosa	e	Ílhavo,	que	aí	difundiram	as	suas	“artes”	e	as	
suas	casas,	e	que	de	resto	se	expandiram	ainda	mais	para	o	Sul,	atingindo	os	
areais	então	desertos	da	Caparica	e	Santo	André	e	indo	mesmo	até	à	costa	
do	 Algarve.	 O	 palheiro	 do	 litoral	 central	 -	 que	 em	 alguns	 casos	 é	mesmo	
montado	sobre	estacaria,	como	meio	de	defesa	contra	a	invasão	das	areias	que	
o	vento	arrasta	-	é	também,	nas	várias	formas	que	apresenta,	uma	construção	
inteiramente	em	materiais	vegetais	-	o	tabuado	para	as	paredes,	e	a	palha,	o	
estorno	(Ammophila	arenaria),	ou	o	junco	para	a	cobertura.”	

Ernesto	Veiga	de	Oliveira,	Fernando	Galhano	e	Benjamim	Pereira,	1969	

“Dali	 largamos	em	direcção	à	praia,	não	sem	uma	secreta	curiosidade	e	
comoção.	Palheiros	de	Mira,	a	sete	quilómetros	da	vila,	isolados	do	Mundo,	
afundados	entre	dunas	e	à	beira	de	lagoas,	foi	uma	praia	selvagem	onde	se	
podia	viver,	à	lei	da	Natureza,	entre	os	pescadores	e	o	mar	e	as	suas	famas.	
Lembrava	que,	há	cerca	de	40	anos,	se	fazia	o	caminho	em	carro	de	bois	ou	
a	cavalo,	sobre	o	areal	deserto,	antes	de	encontrar,	erguidos	sobre	as	dunas,	
os	primeiros	palheiros.	Numa	dessas	casas	de	tábuas	de	pinho,	assentes	
sobre	espeques	e	cheirando	a	resma	e	a	mar,	vivemos	durante	o	Verão	de	
1918...	Ali,	pela	última	vez,	fizemos	clínica.”	 Jaime	Cortesão,	1987	

13 Os palheiros

Os	palheiros	da	Praia	de	Esmoriz,	em	1907

Como	 se	 vê	 nos	 textos	 que	 temos	 vindo	 a	 citar,	 a	 ocupação	 humana	 dos	
grandes	 e	 inóspitos	 areais	 do	 litoral	 foi,	 durante	muito	 tempo,	 sazonal,	 e	
a	actividade	de	pesca	e	apanha	de	moliço	e	sargaço,	 feita	por	pescadores-
lavradores.	Gente	que,	durante	o	Inverno	recolhia	às	suas	casas,	no	interior,	
ocupando-se	da	agricultura	e,	quando	o	 tempo	permitia,	 lá	 ia	ao	mar.	Por	
isso	o	carácter	precário	das	suas	habitações,	mas	 também	porque	 tinham	
de	ser	feitas	com	materiais	facilmente	transportáveis,	ou	existentes	no	local	
(madeira	e	palha	ou	junco).	
Extremamente	 interessante	 é	 verificar	 que	 esses	 primeiros	 colonizadores	
perceberam	a	necessidade	de	elevar	as	casas	em	estacas,	de	modo	a	que	as	
areias	transportadas	pelos	ventos,	que	iam	modelando	a	forma	da	duna,	não	
lhes	obstruíssem	a	casa,	ou	a	água	dos	charcos	temporários	de	Inverno	não	
as	invadisse;	técnica	que,	hoje,	estamos	a	usar	para	a	construção	de	apoios	de	
praia,	passadiços	de	acesso	às	praias	e	outras	construções	em	dunas	(ver	o	caso	
da	recepção	do	Parque	de	Dunas	da	Aguda,	também	elevada	em	estacas).	
O	 facto	 da	 casa	 ser	 elevada	permitia,	 ainda,	 recolher	 sobre	 ela,	 durante	 o	
Inverno,	os	barcos	e	outros	apetrechos	de	pesca,	e	a	lenha.	Hoje	os	palheiros	
são	raros,	e	os	que	sobrevivem	foram,	na	maioria	dos	casos,	transformados	em	
casas	de	férias,	por	vezes	bastante	mutilados	na	sua	arquitectura	primitiva.	
Se	procurar	entre	as	casas	da	Praia	de	Esmoriz	(ou	logo	a	sul,	em	Cortegaça	
ou	depois,	em	S.	Jacinto),	ainda	encontrará	alguns	palheiros.	

vivenda temporária
dos pescadores
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Siga	para	Sul	ao	longo	da	
estrada	florestal.	Após	uma	
curva	apertada	à	direita,	
passa	entre	a	vedação	e	as	
luzes	da	pista	da	Base	Aérea	
de	Maceda;	surge-lhe,	ao	
lado	direito,	um	estradão	em	
terra	em	direcção	ao	mar;	
siga-o,	mas	cuidado:	pare	a	
uma	distância	 prudente	 do	
fim	do	estradão,	que	acaba	
num	precipício!

“Em	fins	do	século	XVIII	fizeram-se	algumas	tentativas	de	fixação	de	dunas	
em	Vieira	(de	Leiria)	e	Aveiro	que	resultaram	infrutíferas.	Mas	os	trabalhos	
efectuados	na	Costa	de	Lavos,	em	1805,	diz	José	Bonifácio	de	Andrade	e	
Silva:	 “esta	 foi	 a	 primeira	 sementeira	 metódica	 que	 prosperou	 e	 vingou	
entre	nós	desde	o	seu	começo	porque	as	tentadas	na	Vieira	e	Aveiro	foram	
inteiramente	baldadas”.(...)	
Nesse	ano	de	1896,	por	portaria	de	16	de	Maio,	foi	nomeada	uma	comissão	de	
engenheiros	silvicultores	(...)	a	fim	de	elaborar	um	relatório	circunstanciado	
sobre	 as	 dunas	 de	 Portugal	 Continental	 e	 o	 modo	 de	 as	 fixar.	 Desta	
incumbência	resultou	o	“Projecto	geral	de	arborização	dos	areais	móveis	de	
Portugal”...	O	projecto	(de	1896)	previa	a	fixação	de	36.930	hectares	de	dunas,	
em	112	anos,	isto	é,	a	terminar	em	2008	!	(...)	de	1897	a	1926	arborizaram-se	
8.046	hectares	e	de	1927	a	1936	fixaram-se	12.413	hectares...	
Em	1940	foi	publicado	pela	Direcção-Geral	dos	Serviços	Florestais	e	Agrícolas	
um	volume	intitulado	“Plano	de	Povoamento	Florestal”...	Lei	n.º	1971.	Quanto	
à	arborização	de	Dunas	determinou-se	que	ela	se	completasse	em	5	anos	
(1939/43)	sobre	9.860	ha,	superfície	que	estava	por	fixar.”	

J.C.F.	Themudo,	1941	

(...)	as	areias	soltas,	não	encontrando	nenhum	obstáculo,	avançaram	assusta-
doramente,	 e	 na	 sua	 onda	 destruidora,	 fizeram	 desaparecer	 magníficos	
terrenos	de	cultura	agrícola,	causando	a	ruína	da	lavoura	regional,	por	falta	
de	matos	e	outros	adubos	(...)	Conforme	foi	superiormente	determinado,	vai	
proceder-se	a	uma	sementeira	em	dunas...	que	deverá	principiar	a	executar-
se	no	próximo	dia	11	de	Agosto	(de	1919)...”	

Manuel	Alberto	Rei,	1924	

A	fixação	de	dunas	com	o	objectivo	de	proteger	a	agricultura	da	invasão	das	areias	
iniciou-se	com	D.	Sancho	(1185-1211),	que	terá	mandado	plantar	o	Pinhal	de	
Leiria,	terminado	no	reinado	de	D.	Dinis	(1279-1325),	que	também	terá	plantado	
a	Mata	do	Camarido	(Caminha),	segundo	nos	diz	H.	Lautensach	(1932).	
Mas	o	esforço	organizado	só	foi	iniciado	pelos	Serviços	Florestais,	em	1901.	
A	fixação	das	dunas	móveis,	como	se	pode	ver	na	 foto	 junta,	 iniciava-se	
com	a	construção	de	paliçadas	e	sementeira	e	plantação	de	Estorno	e	
outras	plantas	dunares.	Só	depois	de	fixada	a	duna	se	fazia	a	sementeira	de	
Pinheiro-bravo	e	outras	espécies.	
Na	altura,	com	este	objectivo,	foram	introduzidas	muitas	espécies	exóticas,	
tidas	como	mais	resistentes;	Acácias,	Myoporos,	etc.	Se	bem	que,	inicialmente,	
as	Acácias	se	tenham	mostrado	eficientes	na	fixação	das	areias,	rapidamente	
se	transformaram	numa	praga,	ainda	hoje	de	difícil	controlo.	

Os	grandes	pinhais	 litorais	que	hoje	temos	são	anteriores	ou	do	 início	do	
século;	o	“Plano	de	Revestimento	de	Dunas	para	1939/1943”	previa	entre	
muitas,	 outras	 intervenções	 ao	 longo	 de	 todo	 o	 litoral,	 plantar	 mais	 502	
hectares	nas	Dunas	de	Ovar	(já	plantados	3.045	ha	em	1939),	construir	mais	
2	 casas	de	 guarda,	 além	das	 já	 existentes,	 e	 instalar	mais	 16	 km	de	 rede	
telefónica	privativa;	para	S.	Jacinto	(já	em	1939,	totalmente	plantada	-	732	ha	
-	e	cujo	guarda	tinha	ao	serviço	uma	lancha	e	uma	bateira	para	fiscalização	
da	caça	na	Ria	de	Aveiro),	previa-se	construir	mais	1	casa	de	guarda,	além	da	
já	existente,	o	que	foi	feito.	

14

Fixação	de	duna,	a	norte	dos	Palheiros	de	Mira,	com	plantações	e	sementeira	de	Estorno	e	
outras	plantas,	em	1923	(Foto	de	Manuel	Alberto	Rei)

As dunas de Ovar e a fixação das areias 

em 5 anos
sobre 9.860 ha

das dunasarborização
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Chegou	à	praia	de	Maceda;	
depois	da	visita	volte	à	estrada	
de	alcatrão,	vire	à	direita,	e	siga	
até	encontrar	a	placa	“Ovar”.	
Vire	à	esquerda	em	direcção	
a	Ovar;	brevemente	atingirá	
outra	estrada,	onde	nova	
placa	lhe	indica	“Ovar”,	direita.	
Quanto	atingir	uma	rotunda,	
siga	a	direcção	“S.	Jacinto”.

“A	crença	de	que	o	engenho	humano	pode	domesticar	qualquer	força	
natural	leva	as	pessoas	e	os	projectistas,	ligados	a	várias	comunidades,	a	
construir	cada	vez	mais	próximo	do	oceano	e	a	responder	pela	confrontação.	
Em	muitos	locais	a	confrontação	levou	rapidamente	a	medidas	de	protecção	
consideráveis	e	desesperadas.	
Estruturas	de	protecção	típicas	incluem	esporões,	quebra-mares,	paredões,	
enrocamentos	e	anteparos,	designados	por	estabilização	“pesada”.	
Actualmente	é	evidente	que	deter	o	recuo	da	linha	de	costa	com	estruturas	
protectoras	beneficia	apenas	alguns	e	degrada	gravemente	ou	destrói	a	
praia	natural	e	o	valor	que	ela	representa	para	a	maioria.”	

2ª	Conferência	sobre	a	Erosão	do	Litoral	da	América,	
Skidway,	Instituto	de	Oceanografia,	1985	

(...)	os	especialistas	em	Engenharia	Costeira	prevêem	com	grande	precisão	
a	alteração	da	linha	de	costa	provocada	por	cada	tipo	de	obra.	No	entanto,	
as	consequências	dessa	alteração,	sob	o	ponto	de	vista	ecológico,	apenas	
podem	 ser	 estudadas	 ou	 previstas	 por	 boas	 equipas	 interdisciplinares.	
Quando	se	decide	a	intervenção	humana	na	linha	de	costa	não	se	pondera	
geralmente	se	se	justifica	a	elaboração	prévia	de	um	estudo	de	impacto.	Os	
Engenheiros,	os	Geólogos	e	os	Biologistas	não	têm	estabelecido	um	bom	
diálogo	e	este	é	determinante	para	o	ordenamento	do	litoral”	

M.	Barahona	Fernandes,	1989

A	linha	de	costa	tem	vindo	a	recuar	pelas	seguintes	causas	(adaptado	de	um	
texto	do	Prof.	Soares	de	Carvalho,	1986):	

> Causas naturais:	
A	subida,	em	todo	o	mundo,	do	nível	das	águas	do	mar,	provocado	pelo	degelo	
das	calotas	polares,	 iniciado	há	dezenas	de	milhar	de	anos;	a	deformação	
natural	dos	continentes;	a	acção	das	correntes	marinhas,	dos	 ventos	e	da	
desagregação	das	rochas.	

> Processos provocados pelo Homem:	
Aumento	do	degelo	polar,	e	consequente	subida	do	nível	do	mar,	acelerada	nas	
últimas	décadas	devido	ao	efeito de estufa	aumento	de	volume	das	águas	dos	
oceanos,	em	resultado	do	aumento	da	temperatura	da	atmosfera;	exploração	
de	 areias	 e	 construção	 de	 barragens	 (que	 impedem	 a	 chegada	 de	 novas	
areias	às	praias);	construção	de	paredões	e	outras	estruturas	artificiais,	que	
perturbam	o	equilíbrio	natural	do	litoral;	ocupação	do	litoral	por	construções	
e	banhistas,	que	desestabilizam	a	praia	e	dunas.	
Na	Praia	de	Maceda	é	bem	visível	a	erosão	costeira,	e	os	efeitos	da	construção	
de	um	paredão,	com	acumulação	de	areia	a	norte,	e	acentuada	erosão	a	sul.	
Devido	à	erosão,	a	linha	de	costa	está	a	recuar	muitíssimo,	e	o	próprio	pinhal	
começou	já	a	ser	destruído.	
Calcula-se	que	o	recuo	da	linha	de	costa	atinja,	nesta	região,	12,5	metros	por	
ano	(CCRN,	1995).	

15 A erosão da costa e os paredões

Resultado	da	construção	de	paredões	na	costa	Oeste	de	Portugal

da linha de costa
alteração

e as consequências
dessa alteração
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Chegou	à	Ria	de	Aveiro,	
que	irá	ver,	seguindo	para	
sul	 ao	 longo	 da	 EN	 327,	
aberta	na	grande	língua	de	
areia	que	separa	a	 ria	do	
mar.	Siga	devagar;	observe	
a	paisagem,	as	aves,	as	
plantas.	A	próxima	paragem	
será	a	11	Km,	na	povoação	
da	Torreira.	

Atenção:	 a	 última	bomba	
de	 gasolina	 fica	 a	 seguir	 à	
ponte	da	Varela,	na	EN	327.	

“A	ria	é	um	enorme	pólipo	com	os	braços	estendidos	pelo	interior,	desde	
Ovar	até	Mira.	Todas	as	águas	do	Vouga,	do	Águeda	e	dos	veios	que	nestes	
sítios	correm	para	o	mar	encharcam	nas	terras	baixas,	retidas	pela	duna	de	
quarenta	e	tantos	quilómetros	de	comprido,	formando	uma	série	de	poças,	
de	canais,	de	lagos	e	de	uma	vasta	bacia	salgada	(...).	
Há	três	dias	que	ando	metido	na	ria,	com	a	barba	por	fazer,	sujo	como	um	
ladrão	de	estrada,	e	fora	de	toda	a	realidade.	Afigura-se-me	que	vivo	num	
país	estranho	-	amplidão,	água	e	sonho.	Pelo	areal,	os	palheiros	da	Costa	
Nova,	de	S.	Jacinto	e	da	Torreira...	Que	me	importa!	Estonteado,	encharcado	
de	azul,	cheio	de	sol	e	de	luz,	esqueci	o	passado	e	esqueci	o	presente.	A	vida	
é	navegar	na	ria,	comer	da	caldeirada	de	enguia	e	tainha,	que	os	homens	
cozinham	à	proa,	aproveitando-lhes	entre	as	tripas	a	marsola	para	lhe	dar	
mais	gosto.	E	dormir	no	barco,	abicar	os	areais	e	vogar	sempre,	sentindo	a	
pancada	das	águas	que	fogem	em	tinta	cobalto	de	um	lado,	em	tinta	cinzento	
do	outro.	E	sair	desta	amplidão	para	a	descoberta	do	charco,	do	canal,	da	
gota	de	água,	dos	sítios	escondidos	e	ignorados	(...).	Na	ria	o	ar	tem	nervos.	
A	luz	hesita	e	cisma	e	esta	atmosfera	comunica	distinção	aos	homens	e	as	
mulheres...	A	luz	aqui	estremece	antes	de	pousar...	(…).	
Eu	por	mim	adoro-a...	21	a	24	e	Julho	de	1920.”	

Raul	Brandão,	1923	

A	linha	de	costa	não	é	fixa,	antes	variando	por	causas	naturais	e	provocadas	pelo	
Homem.	A	ria	de	Aveiro	é	um	bom	exemplo	dessa	instabilidade.	Antes	da	formação	
da	ria	a	costa	nesta	região	era	rochosa,	formando	uma	grande	reentrância	que	
se	estendia	de	Espinho	ao	Cabo	Mondego,	e	o	mar	banhava	localidades	que	hoje	
estão	dele	afastadas	quilómetros,	como	Ovar,	Aveiro	ou	Ílhavo.	Durante	o	último	
milénio,	as	correntes	marinhas	litorais,	de	sentido	Norte-Sul,	foram	enchendo	
essa	 reentrância	 com	 sedimentos,	 formando	 uma	 grande	 língua	 arenosa	 de	
Espinho	para	Sul	e	outra,	de	Sul	para	Norte,	enraizada	no	Cabo	Mondego.	Entre	
estas	duas	flechas	de	areia	abria-se,	naturalmente,	uma	saída	das	águas	para	
o	mar,	de	localização	variável,	e	de	tal	modo	assoreada	que	dificultava	o	acesso	
ao	porto	e	estava	a	trazer	a	miséria	a	Aveiro;	por	ordem	do	Príncipe	Regente	
D.	João,	em	1802,	a	actual	barra	de	Aveiro	seria	aberta,	e	fixada	artificialmente	
em	1808	pelo	coronel	Reinaldo	Oudinot	e	pelo	capitão	Luís	Gomes	de	Carvalho.	
Hoje,	a	ria	ocupa	1.100	Km2,	mais	de	metade	cobertos	por	água,	e	o	restante	
ocupado	por	sapais,	caniçais	e	marinhas	de	sal.	

É	uma	área	de	grande	importância	biofísica,	pela	sua	elevada	produtividade	
e	de	interesse	internacional	devido	à	grande	quantidade	de	aves	migratórias	
que	por	ela	passam,	ou	dela	fazem	abrigo	de	Inverno	ou	local	de	nidificação.	
Vá	 viajando	 ao	 longo	 da	 ria,	 observe	 com	atenção	 a	 vegetação	marginal	 e	
percorra	 com	 o	 binóculo	 os	 bancos	 de	 lodo	 e	 areia,	 onde	 seguramente	
encontrará	diversas	aves	aquáticas.

16 A ria de Aveiro

poças de
canais

vastabacia salgada

Ria	de	Aveiro	no	
século	XX

Ria	de	Aveiro	no	
século	X

Ria	de	Aveiro	cerca	
de	2.000	anos	A.C.
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Seguindo	para	sul	ao	longo	
da	EN	327,	chega	à	povoação	
da	Torreira.	
Pare	junto	ao	pequeno	porto	
existente	na	margem	da	ria.	
Depois	disso,	não	deixe	de	ir	à	
praia,	seguindo	a	sinalização,	
ver	os	barcos	da	xávega.	
Regresse	à	EN	327,	e	con-
tinue	para	sul,	em	direcção	
a	S.	Jacinto.	

A	pesca	costeira	conserva	(...)	a	fisionomia	tradicional:	grande	variedade	de	
peixes	(mais	de	50	espécies),	muitos	portos	e	abrigos,	muita	gente	que	se	
ocupa	ou	vive	dela,	muitos	barcos	pequenos	e	de	forma	primitiva.	(...)	Pelas	
formas,	pelas	cores	brilhantes	das	decorações,	pelos	nomes	de	invocação	
religiosa	ou	familiar,	eles	constituem	em	muitos	lugares,	especialmente	no	
litoral	do	Centro,	um	precioso	elemento	pitoresco.	(...)	
Em	muitos	lugares	da	beira-mar,	onde	a	população	é	densa,	constitui-se	
um	modo	de	vida	anfíbio,	onde	os	trabalhadores	largam	os	campos	por	
uns	meses	de	prosperidade	nas	armações	e	as	mulheres	trabalham	a	
courela	do	casal.	Acontece	isso	(...)	principalmente	nos	areais	da	ria	e	do	
litoral	minhoto,	colonizados	à	força	de	sargaço	extraído	das	águas,	que	
dão	uma	imagem	da	vida	rural	profundamente	penetrada	pelo	oceano:	o	
símbolo	mais	expressivo	desta	aliança	invulgar	acha-se	na	costa	desde	
a	 ria	à	Nazaré	onde	os	bois	de	 lavoura	entram	nas	ondas	para	puxar	
as	 redes	carregadas	de	peixe.	Camponeses	e	pescadores,	 com	um	pé	
no	mar	e	outro	em	terra,	arando	ou	colhendo	plantas	marinhas,	estes	
valentes	pioneiros	da	colonização	interna	não	se	poupam	a	esforços	para	
extrair,	do	solo	ou	das	águas,	mantimento	e	riqueza.”	

Orlando	Ribeiro,	1955	

17 A Torreira: pesca e apanha de moliço

Alguns	barcos	da	ria	de	Aveiro	(adaptado	de	Estudos	Etnográficos,	1945)

A	Torreira	situa-se	entre	o	Oceano	e	a	ria	de	Aveiro,	sobre	a	língua	de	areia	que	
separa	esses	dois	mundos.	Os	seus	habitantes	vivem	dos	recursos	do	mar,	da	
ria	e	da	agricultura	e	pecuária	praticada	nas	areias	transformadas	em	ricos	
campos	de	cultura	à	custa	da	fertilização	com	o	moliço	extraído	da	ria.	
O	moliço	é	recolhido	da	ria	com	ancinhos,	a	partir	de	um	modelo	próprio	de	
barco	de	uma	vela,	o	moliceiro,	que	se	caracteriza	por	ter	pequeno	calado,	de	
modo	a	poder	mover-se,	à	custa	da	força	do	vento,	vara,	ou	à	sirga,	nas	águas	
baixas	 da	 ria.	 Na	 Torreira	 ainda	 podemos	 apreciar	 alguns	moliceiros.	 Com	
esses	barcos	e	com	outros	semelhantes,	os	mercantéis	ou	saleiros,	é	também	
transportado	o	sal	produzido	nas	marinhas	existentes	no	interior	da	ria.	

Quando	 o	mar	 permite	 -	 o	 que	 acontece	poucas	 vezes,	 dado	 a	 costa	 ser	
completamente	desabrigada	-	os	homens	da	Torreira	vão	pescar	ao	mar,	a	
curta	distância	da	praia,	usando	barcos	movidos	a	remos,	e	praticando	a	arte	
da	xáveqa	 que	 consiste,	 basicamente,	 em	partir	 para	 o	mar,	 deixando	 em	
terra	a	ponta	de	uma	corda	que	levam	consigo,	e	que	está	amarrada	a	uma	
extremidade	da	rede	de	pesca:	uma	vez	ao	largo,	é	lançada	a	rede,	o	barco	
faz	o	cerco,	e	volta	para	terra,	trazendo	outra	corda,	que	ficou	presa	a	outra	
extremidade	da	rede.	De	terra,	as	duas	cordas	são	puxadas	por	bois	(agora	
tractores),	até	a	rede	chegar	à	praia	e	o	peixe	ser	recolhido.	Quando	o	mar	
não	permite	 a	 xávega,	 os	 pescadores	 vão	pescar	 para	 a	 ria,	 em	pequenas	
bateiras	e	patachas,	ou	vão	apanhar	moliço	ou	tratar	dos	seus	campos.	
Hoje	em	dia	uma	nova	actividade	veio	em	auxílio	da	economia	local:	o	turismo.	

pesca costeira
de grande

variedade
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Seguindo	para	sul	ao	longo	da	
EN	327,	encontra	junto	ao	Par-
que	de	Campismo	da	Orbitur	
a	 primeira	 placa	 que	 lhe	
assinala	 a	 Reserva	 Natural;	
continue	pela	estrada	mais	4	
km	até	encontrar	à	sua	direita	
o	Centro	de	Acolhimento	da	
Reserva	Natural,	que	deverá	
contactar,	antes	de	visitar	a	
Reserva.	

A	proposta	de	criação	da	Reserva	de	S.	Jacinto	foi	feita	pela	primeira	vez	pelo	
Prof.	Santos	Júnior,	em	1969,	no	seu	trabalho	“Reservas	Biológicas”.	Foi	este	
dentista	quem,	de	1963	a	66,	acompanhou	a	evolução	da	colónia	de	Garças	
que	ali	existia	desde	1955.	Em	67,	o	acompanhamento	foi	feito	por	um	grupo	
de	ornitólogos	 ingleses,	em	70,	pelo	ornitólogo	belga	Francis	Londot,	e	a	
partir	de	71,	até	ao	seu	desaparecimento	em	78,	por	nós	próprios.	
Em	1972	retomamos,	na	revista	“Cyanopica”	e	no	boletim	da	Junta	Distrital	
de	Aveiro,	a	proposta	de	criação	da	Reserva.	Das	iniciativas	feitas	no	início	dos	
anos	70,	resultaria	a	nomeação,	pelo	então	Secretário	de	Estado	do	Fomento	
Agrário,	de	uma	comissão	para	a	criação	da	Reserva	Natural.	 Importa,	no	
entanto,	registar	que	já	nessa	época	eram	tomadas	medidas	de	protecção	
da	colónia	de	garças	e	da	fauna	da	mata,	com	a	colaboração	empenhada	do	
então	Administrador	Florestal	de	Aveiro,	Eng.º	Albano	Brito	de	Almeida	e	do	
então	Guarda-Florestal,	Álvaro	Lopes	Cachaço.	Em	73	e	74	instalaram-se	em	
S.	Jacinto	os	primeiros	ninhos	artificiais,	fizeram-se	os	primeiros	charcos	
para	que	as	aves	pudessem	dispor	de	água	no	Verão	e	construiu-se	a	primeira	
torre	de	observação	da	colónia	de	garças.	Em	1975,	no	Congresso	da	União	
Internacional	dos	Biologistas	da	Caça,	em	Lisboa,	e	no	boletim	da	Liga	para	a	
Protecção	da	Natureza,	retomamos	a	proposta	da	reserva	natural.	
As	medidas	de	conservação	da	Mata	de	S.	Jacinto	prosseguiram,	e	deu-se	
início	ao	seu	uso	para	a	Educação	Ambiental,	marcando-se	o	primeiro	Trilho	
de	Descoberta	da	Natureza	feito	em	Portugal,	em	1977.	
Continuaram,	entretanto,	os	contactos	para	a	criação	da	Reserva	Natural,	tendo	a	
sua	criação	sido	aprovada	em	10	de	Janeiro	de	1979	pelo	Conselho	de	Ministros.”	

Nuno	Gomes	Oliveira,	1995	

18 A Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto

Mapa	da	Reserva	Natural	
das	Dunas	de	S.	Jacinto

trilho dedescoberta

Os	objectivos	da	proposta	de	criação	da	Reserva	Natural	das	Dunas	de	S.	Jacinto	
foram	a	defesa	do	magnífico	cordão	dunar	e	a	protecção	da	fauna	e	flora	dos	
cerca	de	700	hectares	da	antiga	Mata	Nacional	de	S.	Jacinto,	começada	a	semear	
pelos	Serviços	Florestais	em	1888,	com	o	objectivo	de	fixar	as	areias.	
Sob	gestão	do	Instituto	de	Conservação	da	Natureza	(Ministério	do	Ambiente),	desde	
1979,	a	Reserva	tem	cumprido	as	suas	funções,	mas	foi	gravemente	afectada	por	
um	incêndio	de	origem	criminosa	em	1995,	que	destruiu	parte	do	pinhal.	

A	visita	à	Reserva	Natural	deverá	começar	pelo	Centro	de	Acolhimento	de	Visi-
tantes,	instalado	junto	à	estrada,	perto	da	povoação	de	S.	Jacinto.	Ali	será	recebido	
pelos	Guardas	da	Reserva,	poderá	ver	uma	exposição	explicativa	da	fauna,	flora	
e	outros	aspectos	da	Reserva,	e	será	encaminhado	para	um	percurso	pedestre,	
de	cerca	de	5	km,	que	lhe	permitirá	descobrir	dunas	bem	conservadas.	

Não	mais	dizemos	aqui	sobre	a	
Reserva	Natural,	pois	terá	essa	
informação	à	disposição	no	Centro	
de	Acolhimento;	deixamo-lo	com	as	
palavras	de	Raul	Brandão,	escritas,	
frente	a	S.	Jacinto,	às	4	horas	da	
tarde	do	dia	24	de	Julho	de	1920:	
“E	neste	ponto,	depois	da	barra,	
que	a	ria	desvanecida	se	imateria-
liza	e	atinge	a	perfeição	suprema.	
S.	Jacinto	das	Areias,	pintado	de	
vermelho	e	envernizado	de	novo,	
revê-se	no	espelho	límpido	das	
águas.	Adiante	há	um	pinheiral	na	
duna,	pequenino	e	já	misterioso.	À	
direita,	em	diferentes	gradações	
de	roxo,	o	vasto	acampamento	de	
salinas	estende-se	muito	ao	longe	
até	à	serra.”	



48 | 49

ABETOURO-GALEGO	(Ixobrychus	minutus),	também	conhecido	por	Garçote	ou	Garça-pequena
Ave	pernalta,	do	tamanho	de	um	pombo,	cor	de	areia,	que	vive	nos	caniçais,	onde	nidifica.	Rara	e	
de	difícil	observação.	V-BE.CA
ACÁCIA	(Acacia	sp.)
Árvores	na	sua	maioria	originárias	da	Austrália	e	da	Tasmânia,	trazidas	para	Portugal	por	razões	
ornamentais	e	de	fixação	de	dunas;	são	vulgares	a	Mimosa	(Acacia	dealbata),	de	bonitas	e	abundantes	
flores	amarelas,	e	a	Austrália	(Acacia	melanoxylon).	@-SJ-PL	
ALGUIVÃO	(Burhinus	oedicnemus)
O	mesmo	que	“alcavão”.	Ave	pernalta	do	grupo	dos	Pilritos,	acastanhada	e	que	vive	em	áreas	abertas	
e	secas,	como	as	grandes	formações	dunares.	Já	é	rara	nesta	zona.	
ANÉMONA	(Actina	sp.)
Grupo	de	Celenterados	marinhos,	muito	simples,	da	classe	Anthozoa,	a	que	pertencem	também	
os	corais;	há	mais	de	6.500	espécies	conhecidas.	Os	Celenterados	são	os	mais	primitivos	dos	
animais	pluricelulares.	@-PA-MA	
ANDORINHA-DO-MAR	(Sterna	albifrons)
Pequena	ave	marinha,	preta	e	branca.	@-RA-VO	
BERBIGÃO	(Cardium	edule)
Concha	bivalve,	que	vive	nas	areias	dos	estuários,	rias	e	lagoas.	Pouco	comum.	
BORRELHO	(Charadrius	dubius	e	alexandrinus)	
Pequena	limícola,	cuja	cor,	semelhante	à	da	areia,	a	torna	de	difícil	observação.	Nidifica	na	área	do	
Percurso	de	Descoberta	do	Litoral.	@-SJ-PR	
BUNHO	(Scirpus	lacustris)
Planta	aquática	semelhante	ao	Junco.	@-BE-MF	
CAMARINHA	(Corema	album)
Arbusto	dunar,	de	fruto	branco,	comestível.	@-SJ-AD	
CAMPANA-DA-PRAIA	(Inula	crithmoides)	
O	mesmo	que	Madorneira-bastarda.	Herbácea	dos	sapais.	Centro	e	Sul.	
CANA-GALEGA	(Arundo	donax)
Grande	planta	herbácea,	que	cresce	em	grandes	tufos	aos	longo	das	linhas	de	água	do	litoral.	@-PO-MF	
CANIÇO	(Phragmites	australis)	
Grande	herbácea	aquática.	@-BE-MA	
CARDO-DAS-DUNAS	(Eryngium	maritimum)	
Cardo	vulgar	nas	dunas,	de	flores	azuis.	@-PD-DF	
CARDO-PEQUENO-DAS-DUNAS	(Eryngium	viviparum)	
Situação	desconhecida	em	Portugal.	Provavelmente	extinto	no	último	local	conhecido	em	Portugal	
(Senhor	da	Pedra	Miramar/Francelos).	
CHASCO-CINZENTO	(Oenanthe	oenanthe)	
Ave	do	tamanho	aproximado	de	um	pardal.	@-BE-ML	
CORDEIRINHO-DAS-PRAIAS	(Otanthus	maritimus)	
Pequena	planta	cinzenta,	fixadora	de	dunas.	©-PD-DM	
CORVO-MARINHO	(Phalacrocorax	carbo)	
Grande	ave	marinha,	quase	totalmente	preta.	@-ED-RO	
ENGUIA	(Anguila	anguila)	
Peixe	da	família	Anguillidae,	vive	nos	rios	e	efectua	postura	no	oceano.	Muito	comum	no	Douro,	Barrinha	
de	Esmoriz,	Ria	de	Aveiro,	etc.	
ESTORNO	(Ammophila	arenaria)	
Planta	herbácea	existente	em	grandes	tufos	nas	dunas.	@-SJ-DF	
ESTRELA-DO-MAR	(Asteroidea)	
Invertebrado	equinoderme	da	classe	Asteroidea,	composta	por	mais	de	1.600	espécies.	A	maioria	tem	
cinco	braços	e	são	carnívoras.	@-PA-MA	
FALCÃO	(Falco	sp.)	
Grupo	de	aves	de	rapina,	algumas	das	quais	nidificam	nos	rochedos	do	litoral.	É	exemplo	o	Falcão-
peregrino,	Falco	peregrinus,	que	nidifica	nas	arribas	da	costa	Sul	de	Portugal.	

As	 espécies	 são	 ordenadas	 pelo	 nome	 vulgar	 usado	 nos	 textos,	 sendo	
indicado,	a	seguir,	o	nome	científico	(escrito	em	caracteres	itálicos).	Para	
melhor	identificação	das	espécies,	devem	ser	usados	os	guias	referidos	na	
bibliografia.	As	seguintes	indicações	são	fornecidas	a	seguir	a	cada	nome	de	
uma	espécie,	com	excepção	das	que	não	existem,	ou	são	de	difícil	observação,	
na	área	do	Percurso	de	Descoberta	do	Litoral.	

Época	do	ano	mais	favorável	à	observação:	
@		 Todo	o	ano	
P		 Primavera	
V		 Verão	
O		 Outono	
I		 Inverno	

Locais	do	Percurso	de	Descoberta	do	Litoral	onde,	nas	épocas	indicadas,	pode	
ser	quase	sempre	observada	a	espécie	(isto	não	quer	dizer	que	noutros	locais	
não	possa	ser,	eventualmente,	observada;	o	local	indicado	é	o	mais	favorável):	

ED	 Estuário	do	Douro	
PA	 Praia	da	Aguda	
PD	 Parque	de	Dunas	da	Aguda	
BE	 Barrinha	de	Esmoriz	
RA	 Ria	de	Aveiro	
SJ	 Reserva	de	S.	Jacinto	

No	Parque	de	Dunas	podem	ser	observadas	todas	as	plantas	dunares	referidas.	
Sítio,	dentro	de	local	indicado,	onde	procurar	a	espécie:	

AD	 Na	ante-duna	
AM	 No	alto-mar	
BA	 Nos	bancos	de	areia	emersos	
CA	 Nos	caniçais	
DM	 Nas	dunas	móveis	
DF	 Nas	dunas	fixas	
MA	 Nas	margens,	dentro	de	água	
MF	 Nas	margens,	fora	de	água	
ML	 Nos	matos	litorais	
NA	 A	nadar	na	água	
PL	 Nos	pinhais	litorais	
PR	 Nos	areais	das	praias	
RO	 Nos	rochedos	
VO	 A	voar	

Espécies referidas no texto
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FESTUCA	(Festuca	rubra)	
Planta	herbácea,	da	família	das	gramíneas,	comum	no	litoral.	@-PD-OF	
GAIVOTA-DE-ASA-ESCURA	(Larus	fuscus)	
Gaivota	muito	semelhante	à	seguinte,	mas	de	asas	mais	escuras;	quando	as	duas	espécies	estão	
juntas	distinguem-se	com	facilidade.	Isoladamente	são	de	difícil	identificação.	@-ED-BA	
GAIVOTA-PRATEADA	(Larus	argentatus)	
Gaivota	 muito	 semelhante	 à	 anterior,	 mas	 de	 asas	 mais	 claras,	 cinzenta-prateada;	 quando	
as	 duas	 espécies	 estão	 juntas	 distinguem-se	 com	 facilidade.	 Isoladamente	 são	 de	 difícil	
identificação.	@-ED-BA	
GALINHA-D’ÁGUA	(Gallinula	chloropus)	
Ave	aquática	preta,	vulgar	nos	caniçais	da	Barrinha	de	Esmoriz.	@-BE-CA	
GANSO-PATOLA	(Morus	bassana)	
Ave	pelágica;	por	vezes	pode	observar-se	a	fazer	voos	picados.	l-SJ-AM	
GARÇA	(Egretta	garzetta	e	Bubulcus	ibis)	
Estas	duas	espécies	de	garças	(a	primeira,	totalmente	branca,	é	mesmo	conhecida	por	Garça-branca,	e	a	
segunda,	com	manchas	amarelas,	é	conhecida	por	Garça-boieira,	por	ter	o	hábito	de	acompanhar	o	gado,	para	
se	alimentar	dos	insectos),	nidificaram	desde	1955	a	1978	na	Reserva	Natural	das	Dunas	de	S.	Jacinto,	numa	
colónia	que	chegou	a	ter	centenas	de	ninhos.	Ainda	podem	ser	observadas	na	Ria	de	Aveiro.	@-RA-MF	
GARÇA-REAL	(Ardea	cinerea)	
Grande	ave	pernalta,	cinzenta.	1-ED-BA	
GRAMATA	(Sarcocornia	perenis)	
Planta	herbácea	comum	no	litoral.	A	sul	do	Tejo	ocorre	a	espécie	(Sarcocornia	fruticosa).	@-PD-DF	
GRAMATA-BRANCA	(Halimione	portulacoides)	
Planta	herbácea	comum	no	litoral.	@-RA-BA	
GUARDA-RIOS	(Alcedo	atthis)	
Pequena	ave	multicolor.	@-BE-VO	
GUINCHO-COMUM	(Larus	ridibundus)	
Pequena	gaivota	de	patas	e	bico	vermelho;	no	Verão	a	cabeça	é	preta;	no	Inverno	é	branca,	com	
uma	pequena	mancha.	@-ED-BA	
JUNCO	(Juncus	maritimus	e	J.	acutus)	
Plantas	herbáceas	que	crescem	em	tufos,	verde	escuro.	@-BE-MF	
LAMPREIA	(Petromyzon	marinus)	
Peixe	da	família	Pteromyzonidae,	da	classe	dos	Ciclóstomos.	Pode	atingir	1	m	e	tem	uma	boca	provida	
de	dentes.	Vive	nas	águas	litorais,	mas	reproduz-se	nos	rios	e	estuários.	Já	é	rara	no	Rio	Douro,	em	
virtude	da	construção	das	barragens	e	da	poluição.
LAVANDISCA-AMARELA	(Motacila	flava)	
Pequena	ave,	pouco	maior	que	um	pardal,	com	rabo	comprido	e	um	tom	geral	amarelado.	@-BE-MF	
LAVERCA	(Alauda	arvensis)	
Ave	pouco	maior	que	um	pardal,	de	tom	geral	acastanhado	e	uma	pequena	poupa.	@-BEMF	
LIMO-MESTRE	(Ruppia	maritima	e	R.	cirrhosa)	
Plantas	aquáticas.	@-ED-MA	
LIMO-DE-FITA	(Zostera	marina)	
Planta	aquática.	Na	costa	sul	ocorre	a	espécie	Z.	noltii.	@-ED-MA	
LÍRIO-DAS-AREIAS	(Pancratium	maritimum)	
Planta	dunar	que	produz	uma	bonita	e	perfumada	flor	branca.	@-PD-DF	
MAÇARICO-DAS-ROCHAS	(Actitis	hypoleucus)	
Pequena	ave	pernalta,	que	emite,	ao	voar,	gritos	sonoros.	@-BE-MF	
MAÇARICO-REAL	(Numenius	arquata)	
Ave	pernalta	de	médio	porte,	característica	por	ter	o	bico	muito	longo	e	curvo	para	baixo.	lRA-BA	
MALMEQUER-DA-PRAIA	(Aster	tripolium	e	A.	squamatus)	
Plantas	vivazes,	com	flores	de	cor	violeta	(A.	tripolium).	@-PD-DF	
MORRAÇA	(Spartina	maritima)	
Herbácea	vivaz,	com	uma	espiga.	Sul	de	Portugal.	

MYOPORO	(Myoporum	sp.)	
Arbustos	originários	da	Austrália,	Ásia	e	ilhas	do	Pacífico,	introduzidos	em	Portugal	por	razões	ornamentais	
e	de	fixação	de	dunas.	São	vulgares	as	espécies	Myoporum	acuminatum	e	M.	tetrandrum.	@-PD-DF	
NARCEJA-COMUM	(Gallinago	gallinago)	
Pequena	limícola,	com	bico	muito	comprido	de	tom	geral	acastanhado	escuro,	de	muito	difícil	
observação.	1-BE-MA	
OSTRACEIRO	(Haematopus	ostralegus)	
Limícola	de	médio	porte,	branca	e	preta,	com	bico	cor-de-laranja;	ilustra	o	cartaz	da	campanha	
“Dunas:	Conhecer	e	Conservar”.	Rara.	l-SJ-PR	
OURIÇO-DO-MAR	(Echinoidea)	
Invertebrado	equinoderme,	da	classe	Echinoidea,	composta	por	mais	de	800	espécies,	que	vivem	
no	fundo	do	mar	ou	enterradas	nas	areias.	@-PD-MA	
PATO-PRETO	(Melanitta	nigra)	
Pato	totalmente	preto;	passa	o	Inverno	em	grandes	bandos,	no	mar,	na	Costa	da	Ria	de	Aveiro.	l-SJ-ML	
PATO-REAL	(Anas	platyrhynchos)	
Característico	pelo	pescoço	e	cabeça	verde,	no	macho.	@-SJ-NA	
PETINHA-DOS-PRADOS	(Anthus	pratensis)	
Pequena	ave	do	tamanho	de	um	pardal,	de	tom	acastanhado.	1-BE-MF	
PILRITO	(Calidris	alpina,	C.	alba	e	C.	canutus)	
Grupo	de	pequenas	aves	limícolas	de	tom	geral	acastanhado.	I.RA.BA	
PINTARROXO	(Carduelis	cannabina)	
Ave	do	tamanho	de	um	pardal,	cujo	macho	se	caracteriza	por	ter	umas	manchas	avermelhadas	
na	cabeça	e	peito.	Nidifica	em	todo	o	país.	@-BE-ML	
PINTASSILGO	(Carduelis	carduelis)	
Ave	do	tamanho	aproximado	de	um	pardal,	que	migra	ao	longo	da	costa	e	se	caracteriza	por	ter	uma	
mancha	amarela-viva,	nas	asas,	e	“face”	vermelha.	Nidifica	em	todo	o	país.	Fácil	de	observar	onde	
houver	cardos	em	flor.	I-BE-ML	
PULGA-DO-MAR	(Anphipoda)	
Pequenos	crustáceos,	do	grupo	dos	Anfípodes,	que	vivem	nas	algas	e	nas	areias;	saltam	como	
pulgas;	existem	várias	espécies.	@-PA-MA	
ROLA-DO-MAR	(Arenaria	interpres)	
Pequena	ave	limícola,	rara	e	de	difícil	observação.	
ROLA-BRAVA	(Streptopelia	turtur)	
Ave	comum	nos	pinhais	litorais.	RV-SJ-PL	
ROUXINOL-GRANDE-DOS-CANIÇOS	(Acrocephalus	arundinaceus)	
Pequena	ave	de	tom	acastanhado,	vulgar	nos	caniçais.	@-BE-CA	
ROUXINOL-PEQUENO-DOS-CANIÇOS	(Acrocephalus	scirpaceus)	
Pequena	ave	de	tom	acastanhado,	mais	pequena	que	a	anterior,	vulgar	nos	caniçais.	@BE-CA	
SABELARIA	(Sabellaria	alveolata)	
Pequena	minhoca	marinha	da	Classe	das	Poliquetas,	do	grupo	dos	Anelídeos;	a	espécie	que	existe	
nas	rochas	da	Praia	da	Aguda	vive	em	casulos	que	ela	própria	constrói:	é	uma	das	mais	de	4.000	
espécies	conhecidas.	@-PA-MA	
SALGADEIRA	(Atriplex	halimus)	
Arbusto	da	família	das	quenopodiáceas,	muito	resistente	a	solos	salgados.	@-PD-DF	
SALICÓRNIA	(Salicornia	ramosissima)	
Planta	anual,	suculenta,	de	solos	muito	salgados.	V-RA-MA	
SÁVEL	(Alosa	alosa)	
Peixe	da	família	Clupeidae	(a	mesma	da	Sardinha),	que	atinge	os	60	cm.	Vive	no	mar	alto,	mas	
vem	desovar	aos	rios.	Hoje	já	é	pouco	abundante	no	Rio	Douro.	
SIRGO	(Ruppia	maritima	e	R.	cirrhosa)	
O	mesmo	que	LIMO-MESTRE	Planta	aquática.	@-ED-MA	
TABUA	(Typha	latifolia)	
Grande	planta	aquática,	verde,	de	águas	paradas	com	floração	masculina	e	feminina	no	mesmo	
pé,	de	forma	tubular,	castanho-escuro.	@-BE-MA	
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Glossário

AFLORAMENTO 
Formação	rochosa	que	aparece	na	superfície	terrestre,	mas	que	teve	posição	inicial	imersa.	
ALAR
Alar	redes,	retirar	as	redes	do	mar.	
ALUVIÃO
Material	proveniente	da	destruição	das	rochas,	por	acção	dos	agentes	erosivos,	e	transportado	
pelas	águas	correntes.	
AMBRÓSIA
Manjar	dos	deuses,	na	mitologia;	comida	ou	bebida	requintada.	
ANCINHO
Ferramenta	 que	 tem	 um	 cabo	 de	madeira	 e	 um	 pente	 de	 dentes,	 para	 recolher	 o	moliço.	 Os	
moliceiros	usam	dois	tipos:	o	“ancinho	de	apanhar”	(com	cabo	de	cerca	de	2	m	e	12	a	14	dentes)	
e	o	“ancinho	de	arrasto”,	(com	cabo	de	cerca	de	2	m	e	12	a	14	dentes	ou	com	cabo	de	4	a	6	m	e	
pente	de	1,5	m	de	largura,	com	64	dentes),	que	é	fixado	ao	barco	e	arrastado	pelo	fundo	do	Ria,	
apanhando	o	moliço.	
ARMAÇÃO
Aparelho	fixo	de	pesca;	equipamento	de	um	barco.	
APEGADA
Tablado	nas	embarcações	do	Rio	Douro,	donde	se	manobra	o	leme.	
ARRASTO
Técnica	de	pesca	que	consiste	em	rebocar	com	um	ou	dois	barcos	(ou	a	partir	de	terra,	como	na	
arte	da	xávega),	uma	rede	aproximadamente	cónica,	e	terminada	num	saco;	pode	fazer	arrasto	
no	fundo	do	mar,	ou	entre	águas.	
ASSOCIAÇÃO VEGETAL
Agrupamento	de	espécies	de	plantas	cuja	composição	corresponde	às	condições	de	vida	
determinadas	pelo	meio.	Cada	associação	é	designada	pelo	nome	de	uma	ou	várias	espécies	
características	 que	 ali	 se	 encontram	no	 seu	 desenvolvimento	 óptimo,	 e	 inclui	 espécies	
companheiras,	menos	ligadas	à	associação,	que	também	se	encontram	noutros	locais.	
BACIA HIDROGRÁFICA
Determinada	área	onde	toda	a	pluviosidade	que	chega	ao	solo	corre	para	um	mesmo	rio.	
BATIMÉTRICA
Linha	de	profundidades	do	mar,	“curva	de	nível”	de	profundidade.	
BIÓTOPO
Meio	biológico	vital	para	uma	associação	ou	uma	espécie.	
CABEDELO
Cabo	de	areia	na	foz	de	um	rio.	
CACHAFUNDÃO
Palavra	de	origem	popular	que	designa	um	sítio	fundo,	num	rio;	o	mesmo	que	cachafurgo.	
CALADO
Distância	entre	a	quilha	do	barco	e	a	linha	de	flutuação;	parte	do	barco	que	anda	dentro	de	água.	
CALDEIRADA
“quinhão	de	peixe	que	os	homens	recebem	no	final	de	cada	jornada	de	pesca.	Este	quinhão	é	
uma	parte	do	volume	global	de	peixe	fresco	pescado	no	curso	de	uma	maré	e	é	retirado	antes	
de	o	peixe	ser	 levado	para	a	 lota.	É	uma	contribuição	para	a	alimentação	dos	pescadores	da	
companha,	cuja	origem	pode	ser	encontrada	nas	práticas	usuais	da	pesca	de	subsistência.	

O	quinhão	é	um	elemento	indispensável	no	sistema	de	“pesca	à	parte”.	Na	Nazaré,	a	“caldeirada”	
é	extraída	no	primeiro	lançamento	de	rede.	Assim	que	o	peixe	é	retirado	da	água,	é	separado.	
As	espécies	seleccionadas	são	geralmente	pequenas,	como	a	sardinha	e	o	carapau,	pois	o	peixe	
nobre	é	normalmente	destinado	à	venda.”	Escallier,	Christine.	1999.	O	papel	das	mulheres	da	
Nazaré	na	economia	haliêutica.	Etnográfica,	Vol.	III	(2),	pp.	293-308.
CALORIA
Unidade	de	medida	do	valor	energético	dos	alimentos.	
CARREGA
Português	antigo;	o	mesmo	que	palha,	ervas	ou	colmo.	
CATRAIA
Barco	pequeno	tripulado	por	um	só	homem.	
CIPERÁCEAS
Família	de	plantas,	semelhantes	aos	juncos	de	que	fazem	parte	os	bunhos	(Scirpus	lacustris).	
COURELA
Bocado	de	terra	cultivada,	em	regra	junto	à	casa.	
CRUSTA ROCHOSA
Camada	da	Terra	constituída	pelas	rochas,	também	denominada	zona	cortical	ou	litosfera,	
com	espessura	média	provável	de	60	km	e	formada	por	uma	zona	inferior	(basáltica),	outra	
média	(granítica)	e	outra	superior	(sedimentar),	tudo	assente	sobre	o	manto	que	envolve	o	
núcleo	central.	
ECOLOGIA
Ciência	que	estuda	as	condições	de	vida	dos	seres	vivos	e	as	suas	relações	com	o	ambiente.	
ECOSSISTEMA
Conjunto	ecológico	constituído	pelo	meio	 (solo,	água,	etc.)	e	pelos	seres	vivos	que	o	habitam,	
entre	os	quais	se	estabelecem	relações	alimentares,	energéticas,	etc.	
EFEITO DE ESTUFA	
Processo	de	aquecimento	global	devido	à	acção	da	atmosfera	(comparável	à	do	vidro	das	estufas),	
que	deixa	passar	algumas	radiações	solares,	enquanto	absorve	as	 radiações	reenviadas	pela	
Terra;	este	processo	está	a	ser	acelerado	pela	poluição	atmosférica.	
ENDEMISMO
Espécie	(ou	subespécie),	animal	ou	vegetal,	que	tem	uma	área	restrita,	e	mais	ou	menos	isolada	
de	distribuição.	
EROSÃO
Acto	ou	efeito	de	corroer	o	relevo	terrestre,	por	acção	dos	agentes	erosivos	(vento,	água,	gelo,	
seres	vivos,	etc.).	
ESPERMATÓFITAS
Grupo	das	plantas	que	dão	flores	e	frutos,	reproduzindo-se	por	sementes.
ESTUÁRIO
Massa	de	água	costeira	semicercada,	com	alimentação	por	um	ou	mais	rios	e	uma	saída	livre	para	o	mar.	
EUSTÁTICO
Movimentos	eustáticos,	variações	do	nível	dos	oceanos	devidas	às	glaciações	ou	à	fusão	dos	glaciares.	
FISGA
Fenda	ou	greta,	neste	caso	nas	rochas.	
GALEIRA
Troço	muito	rápido	de	um	rio,	rápido,	cachão.	
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GOLPELHA
Nome	antigo	da	Ribeira	de	Gulpilhares.	Do	latim	vulpecula	–	diminutivo	de	vulpes,	raposa.	
Curiosa	 afinidade	 com	 o	 nome	 da	 Poça	 da	 Ladra,	 formada	 por	 esta	 Ribeira:	 Ladra	 é,	
por	 vezes,	 popularmente	 usado	 como	 sinónimo	 de	 raposa.	 Golpelhas,	 sacos	 de	 grande	
dimensão	 para	 transportar	 os	 produtos	 agrícolas	 nos	 animais,	 alcofa	 grande;	 alforge;	
seirão;	feito	de	esparto.
GRAMÍNEAS
Família	de	plantas	herbáceas;	são	comuns	no	litoral	o	estorno	(Ammophila	arenaria)	a	erva-
pinchoneira	(Corynephorus	canescens),	a	Festuca	(Festuca	rubra)	e	outras.
HALÓFITA
Planta	que	vive	em	solos	ricos	em	sal	(nomeadamente	cloreto	de	sódio).	
HECTARE
Unidade	de	superfície	cujo	símbolo	é	ha;	1	ha	=	10.000	m2	=	100	m	x	100	m.	
HERCÍNICO
Afloramento	 que	 resulta	 de	 movimentos	 da	 crusta	 terrestre	 que	 tiveram	 lugar	 no	 final	 do	
Paleozóico	(Hercinis	=	montes	da	antiga	Germânia).	
HIDRÓNIMO
Nome,	de	um	rio,	lagoa	ou	outro	acidente	geográfico	formado	por	água.	
HIGRÓFITA
Planta	higrófita;	que	vive	habitualmente	num	meio	húmido.	
INTERTIDAL
Área	entre	marés,	que	cobre	e	descobre.	
JUNCAL
Associação	vegetal	em	que	a	planta	mais	representativa	é	o	Junco.	
LIMÍCOLAS
Pequenas	 aves	 que	 se	 alimentam	 de	 invertebrados	 (Narcejas,	 Ostraceiros,	 etc.)	 e	 que	 vivem	
habitualmente	ligadas	às	zonas	húmidas.	
LOCANDA
Taberna,	venda.	
LOTA
Local	onde	se	faz	a	primeira	venda	do	pescado,	pelo	sistema	de	leilão.	
MANGAL
Floresta	 de	 árvores	 denominadas	 “mangues”,	 que	 se	 estende	 pelos	 sedimentos	 do	 litoral,	
entrando	no	mar,	nos	países	tropicais.	
MARINHA
Represa	de	água	do	mar,	para	extracção	de	sal.	Também	se	diz	de	um	terreno	encharcado.	
MARSOLA
O	escritor	Raul	Brandão,	no	seu	livro	de	1923,	Os Pescadores,	escreve,	a	propósito	da	Ria	de	Aveiro	
(texto	transcrito	na	pág.	43	deste	guia):	“comer	caldeirada	de	enguias	e	tainha...	aproveitando-
-lhes	entre	as	 tripas	a	marsola	para	 lhe	dar	mais	gosto.”	Consultados	muitos	dicionários	de	
português,	galego	e	outras	línguas	próximas,	não	se	encontrou	registo	da	palavra.	
Encontrou-se,	 sim,	Marsilea:	 “Planta	 da	 família	 das	 Marsileáceas,	 própria	 de	 solos	 palustres,	
conhecida	 em	 Portugal	 por	 Trevo-de-quatro-folhas,	 por	 causa	 das	 suas	 folhas	 quadrifoliadas”	
(Dicionário	Editora).	Segundo	a	Flora	Portuguesa	(1809),	do	botânico	Gonçalo	Sampaio,	a	Marsilea	
quadrifolia	vive	nos	“charcos	e	 terrenos	húmidos	desde	o	Rio	Minho	ao	Vouga.”	A Flora Ibérica 
(1986),	reafirma	as	informações	de	Sampaio.	

Assim,	o	termo	“marsola”	usado	por	Raul	Brandão	pode	referir-se	a	uma	parte	da	tripa	do	
peixe,	usada	para	dar	gosto;	à	planta	Marsilea,	eventualmente	usada,	como	condimento;	pode	
ser	um	erro	tipográfico	que	passou	de	edição	em	edição,	ou	pode,	ainda,	ser	um	regionalismo	
muito	localizado	e,	eventualmente,	caído	em	desuso.	Na	região	da	Ria	de	Aveiro	também	não	foi	
possível	encontrar	quem	conhecesse	o	termo.	
METALÓIDE
Oposto	a	metal;	não-metal;	corpos	simples	que	formam	com	o	oxigénio	compostos	ácidos	ou	
neutros.	Ex:	azoto,	carbono,	cloro,	fósforo,	silício,	etc.	
MERCANTEL
Barco	característico	da	Ria	de	Aveiro,	usado	para	transporte	(ver	pág.	44).	
MEXOALHA (O)
Caranguejos	em	putrefacção	para	o	adubo	das	terras.	
MIGRATÓRIA
Diz-se	de	uma	espécie	que	faz	deslocações	regulares	(diárias,	anuais,	etc.)	entre	locais	diferentes.	
Aves	migratórias	são	as	que	nidificam	numa	área	geográfica,	e	passam	o	Inverno	noutra.	
MIGRAÇÕES
Conjunto	de	viagens	periódicas	que	fazem	certas	espécies	de	animais.
MOLICEIRO
Barco	característico	da	Ria	de	Aveiro,	usado	para	a	apanha	do	moliço	(Ver	pág.	44).	
MOLIÇO
Vegetação	submersa	da	Ria	de	Aveiro,	sem	distinção	de	espécies.	
MUGEM
Peixes	da	família	dos	Mugilídeos	(Bicudo,	Tainha,	Garranto,	etc.).	
NUTRIENTES
Substâncias	 que	 são	 assimiladas	 pelas	 plantas,	 para	 assegurarem	 o	 seu	 crescimento	 e	 as	
funções	vitais.	
PALHEIRO
Casa	em	madeira,	coberta	a	 junco	e	assente	em	estacas,	característica	do	 litoral	Centro	 (Ver	
pág.	36).	
PARCHAL
Zona	baixa	do	sapal,	onde	a	vegetação	é	coberta	pela	água	na	maré-alta.	
PAUL
Terreno	alagado,	com	vegetação	própria	(Caniço,	Bunho,	Junco,	etc.).	
PATACHA
O	mesmo	que	“patacho”;	barco	comprido	e	estreito	 (termo	de	origem	árabe	batãx,	vindo	pelo	
castelhano	pastache).	
pH
Medida	do	grau	de	acidez,	neutralidade	ou	alcalinidade	de	uma	solução,	expressa	pelo	logaritmo	
negativo	da	concentração	de	iões	de	hidrogénio	(pH	<7	solução	ácida,	pH	>7	básica	ou	alcalina,	
pH	=	7	neutra).
PINHEIRO-BRAVO	(Pinus	pinaster)	
Árvore	muito	usada	no	Centro	e,	especialmente,	a	Norte	da	Ria	de	Aveiro,	para	colonizar	as	
areias	 litorais	e	substituir	os	matos	existentes.	Não	há	a	certeza	de	pertencer	à	flora	natural	
de	Portugal;	de	qualquer	modo,	a	sua	expansão	deve-se	à	acção	do	homem.	No	Sul	foi	usado	o	
Pinheiro-manso	(Pinus	pinea).	
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PRADARIA
Associação	vegetal	dominada	por	herbáceas.	
QUATERNÁRIO
É	a	era	geológica	mais	recente,	marcada	pelo	aparecimento	do	homem.	Começou	há	cerca	
de	4	milhões	de	anos	e	foi	caracterizada	por	dois	grandes	acontecimentos:	as	glaciações	e	as	
transgressões	marinhas.	Quatro	glaciações	(Günz;	Mindel,	Riss	e	Würm)	determinaram	a	evolução	
da	fauna	e	da	flora	quaternária.	A	maior	parte	das	espécies	que	vinham	da	era	anterior	(terciário)	
desapareceram	com	a	primeira	glaciação	e	apenas	sobreviveram	as	espécies	adaptadas	ao	frio.	
O	 quaternário	 divide-se	 em	 dois	 períodos:	 o	 Plistocénico,	 que	 ocupa	 a	 quase	 totalidade	 do	
quaternário,	e	o	holocénico,	iniciado	há	cerca	de	10.000	anos	e	que	continua	nos	nossos	dias.	
QUENOPODIÁCEAS
Família	de	plantas	que	inclui	espécies	como	a	Salgadeira	(Atriplex	halimus).	
QUINHÃO
Direito	que	cada	um	tem	de	receber	a	sua	parte,	por	exemplo	no	produto	de	uma	pescaria	feita	
por	um	grupo.	
REDE NATURA 2000
Rede	de	áreas	protegidas	de	 interesse	europeu,	criada	pela	Directiva	Habitats	 (92/43/CEE)	da	
União	Europeia	para	conservação	da	biodiversidade	(associações	vegetais,	habitats	e	espécies)	
na	Europa.	
>	 O	 regime	 jurídico	 dos	 Sítios	 de	 Importância	 Comunitária	 (SIC)	 e	 das	 Zonas	 de	 Protecção	
Especial	 (ZPE)	 está	 consignado	 no	 Decreto-lei	 n.º	 140/99,	 de	 24	 de	 Abril,	 republicado	 pelo	
Decreto-lei	nº	49/2005,	de	24	de	Fevereiro,	tendo	já	sido	adaptado	para	a	Região	Autónoma	dos	
Açores	pelo	Decreto	Legislativo	Regional	n.º	18/2002/A,	de	16	de	Maio	e	para	a	Região	Autónoma	
da	Madeira	pelo	Decreto	Legislativo	Regional	n.º	5/2006/M,	de	2	de	Março;
>	Os	sítios	da	Lista	Nacional	de	Sítios	do	Continente	foram	publicados	através	da	Resoluções	
do	Conselho	de	Ministros	n.º	142/97,	de	28	de	Agosto	(1.ª	fase),	com	a	alteração	imposta	pela	
Resolução	do	Conselho	de	Ministros	n.º	135/2004	(sítio	Serra	da	Gardunha),	de	30	de	Setembro	e	
da	Resolução	do	Conselho	de	Ministros	n.º	76/2000,	de	5	de	Julho	(2.ª	fase);
>	 Os	 sítios	 da	 Lista	 de	Sítios	 da	Região	Autónoma	da	Madeira	 foram	publicados	 através	 da	
Resolução	n.º	1408/2000,	de	19	de	Setembro	do	Governo	Regional	da	Madeira;
>	 Os	 sítios	 da	 Lista	 de	 Sítios	 da	Região	 Autónoma	 dos	 Açores	 foram	publicados	 através	 da	
Resolução	n.º	30/98,	de	05	de	Fevereiro	do	Governo	Regional	dos	Açores;
>	Os	Sítios	de	 Importância	Comunitária	 (SIC)	para	as	regiões	biogeográficas	da	Macaronésia	
(Madeira,	Açores	e	Canárias),	Atlântica	e	Mediterrânica	foram	publicados	através,	respectivamente,	
das	Decisões	da	Comissão	de	28.12.2001	(JOCE	L5,	de	09.01.2002),	de	07.12.2004	(JOCE	L387,	de	
29.12.2004)	e	de	19.07.2006	(JOCE	L259,	de	21.09.2006);
>	Os	SIC	foram	publicitados	na	legislação	nacional	através	da	Portaria	n.º	829/2007,	de	1	
de	Agosto;
>	As	Zonas	de	Protecção	Especial	do	Continente	foram	publicadas	através	dos	decretos-lei	n.º	
280/94,	de	5	de	Novembro	(Estuário	do	Tejo)	e	nº	384-B/99,	de	23	de	Setembro	(as	restantes).	O	
Decreto-lei	n.º	141/2002,	de	20	de	Maio,	altera	os	limites	das	ZPE	do	Tejo	Internacional,	Erges	e	
Pônsul	e	de	Moura/Mourão/Barrancos;	e	
>	As	Zonas	de	Protecção	Especial	dos	Açores	foram	publicadas	através	do	Decreto	Regulamentar	
Regional	n.º	14/2004/A,	de	20	de	Maio.

SAFRA	
Faina,	colheita,	pescaria.	Do	árabe	safaria,	estação	da	colheita.
SALINIDADE	
Quantidade	de	sais	dissolvidos	num	quilograma	de	água	do	mar	(ou	noutra	solução),	expressa	
normalmente	em	“partes-por-milhar”	ou	%0,	x	gramas	de	sal	num	litro	de	água.
SAPAL
Terreno	alagadiço	e	a	vegetação	que	lhe	é	própria.
SARGAÇO
Algas	que,	quando	dão	à	costa,	são	apanhadas	para	adubo.
SAVEIRO
Barco	comprido	e	estreito,	de	fundo	chato,	para	a	travessia	de	rios	e	pesca	à	linha;	ou	o	homem	
que	tripula	esse	barco.
SEDENTÁRIA
Diz-se	de	uma	espécie	que	vive	sempre	no	mesmo	local.
SEDIMENTAÇÃO
Acto	ou	efeito	de	deposição,	por	acção	da	gravidade,	dos	materiais	transportados	por	um	rio.
SIRGA
Cabo	que	serve	para	puxar,	a	partir	das	margens,	à	força	de	braços	ou	de	gado,	o	barco,	quando	
este	navega	contra	a	corrente	ou	contra	o	vento.
TRANSGRESSÃO	
Avanço	gradual	do	mar	sobre	as	terras.
XÁVEGA
Arte	de	pesca	que	consiste	em	puxar	de	terra	uma	rede	de	dois	longos	panos	de	malha	larga	e	
um	saco	de	malha	apertada,	lançada	previamente	ao	mar	por	um	barco.
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