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 O LITORAL ENTRE ESPINHO E NAZARÉ 
 

3.1.  DIVISÃO EM SECTORES 
A costa entre Espinho e Nazaré é predominantemente do tipo arenoso. Embora as 

arribas inscritas em dunas sejam bastante frequentes em toda esta costa, as arribas talhadas 
em rochas consolidadas apenas existem na região do Cabo Mondego e entre S. Pedro de Muel 
e Nazaré. A análise da Geologia e da Geomorfologia Costeiras do litoral considerado permite 
a sua divisão em dois sectores naturais bem definidos, separados por uma zona (Cabo 
Mondego - Figueira da Foz) com características específicas (Figura 3.1): 

a) Sector Espinho ao Cabo Mondego, que os molhes do porto de Aveiro 
vieram artificialmente dividir em dois subsectores distintos: 

a') Subsector Espinho a Aveiro, actualmente com intensos 
fenómenos de erosão costeira na parte setentrional, e com 
acumulação intensa no seu extremo meridional; 

a") Subsector Aveiro ao Cabo Mondego, actualmente também com 
intensos fenómenos de erosão costeira na parte setentrional, 
encontrando-se a parte meridional em estado de relativa 
estabilidade; 

b) Zona Cabo Mondego à Figueira da Foz, dominada pelo esporão natural 
do Cabo Mondego, por uma orientação de grande parte da costa 
grosseiramente ortogonal ao desenvolvimento genérico do litoral entre 
Espinho e Nazaré, e por intensa acumulação contra o molhe norte do 
porto da Figueira, sendo, consequentemente, fortemente contrastante 
com o litoral situado quer a Norte quer a Sul. 

c) Sector Foz do Mondego à Nazaré, onde se podem considerar dois 
subsectores cujo contacto é do tipo difuso, pois que entre eles se não 
verifica uma transição brusca das características que os definem, mas 
uma variação progressiva, ao longo de cerca de dois quilómetros: 

c') Subsector Foz do Mondego a S. Pedro de Muel, de carácter 
essencialmente arenoso, com erosão costeira muito significativa 
na parte setentrional;  
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c") Subsector S. Pedro de Muel à Nazaré, condicionado pela 
presença de afloramentos rochosos que constituem arribas 
marinhas activas, relativamente estáveis. 

 
 
 

3.2. SECTOR ESPINHO - CABO MONDEGO 
Entre Espinho e o Cabo Mondego o litoral é exclusivamente do tipo arenoso. 

Constitui, como se referiu, um sector natural, o qual está artificialmente dividido em dois 
subsectores com características análogas. Na realidade, cada um destes subsectores apresenta-
se, em grande parte, como a repetição do outro. Em ambos os subsectores se verifica grande 
deficiência de sedimentos, materializa por graves problemas de erosão costeira na parte norte, 
a qual tem sido combatida com múltiplas e variadas estruturas de protecção que conduziram a 
forte artificialização do litoral  (zona de Espinho a Esmoriz, no subsector Norte, e zona de 
Costa Nova do Prado a Vagueira, no subsector Sul), e acumulação ou relativa estabilidade na 
parte sul (contra o molhe norte da barra de Aveiro, no subsector Norte, e contra a saliência 
natural do Cabo Mondego, no subsector Sul). 
3.2.1. Subsector Espinho - Aveiro 

Em forte contraste com o litoral a norte de Espinho, em que as praias existentes estão 
profundamente condicionadas pela presença de afloramentos rochosos, a costa a sul de 
Espinho é exclusivamente arenosa, aumentando progressivamente de largura e ligando-se, 
para o interior, a depósitos dunares quaternários. 

Foi na zona de Espinho(*) que, de forma bem documentada se verificaram, na 
segunda parte do século passado, os primeiros fenómenos de intensa erosão costeira, nos 
tempos modernos, em Portugal. Foi, também, aqui que, para obviar ao recuo acelerado da 
linha de costa (que atingia uma média de cerca de 8m/ano, provocando grandes destruições), 
se executaram as primeiras obras de protecção costeira, em 1909. Ao longo deste século, face 
aos problemas existentes, múltiplas foram as obras costeiras construídas, encontrando-se, 
actualmente, esta zona costeira, completamente artificializada através de estruturas 
longilitorais e transversais (Figura 3.2 a 3.6). 

Entre Espinho e Cortegaça, numa extensão de onze quilómetros, o litoral encontra-
se, também, fortemente artificializado, existindo extenso campo de esporões e enrocamento 
longilitoral que, em grande parte, é já contínuo (Figura 3.6 a 3.10). O recuo médio da linha de 
costa verificado na década passada foi superior a 4m/ano. Mais para Sul, o número e 
envergadura das obras costeiras diminui progressivamente. 

Imediatamente a Sul de Espinho, o aspecto mais saliente da costa é o campo de 
longos esporões construidos na década de 80, bem como os enrocamentos longilitorais 
                                     
(*) A análise dos problemas desta zona, nomeadamente das causas da erosão e das suas consequências, é 
efectuada no capítulo 8. 
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associados (Figura 3.6 e 3.10). Entre os esporões de Paramos destacam-se os enrocamentos 
de protecção à pequena capela sextavada de Nossa Senhora da Aparecida. Esta capela 
localizava-se, à poucas décadas, a mais de uma centena de metros da linha de costa. 
Actualmente, o intenso recuo da linha de costa e os consequentes trabalhos de protecção à 
capela transformaram o sítio numa pequena península completamente enrocada (Figura 3.7). 

Um pouco a Sul localiza-se a Lagoa de Esmoriz (Figura 3.8 e 3.9), a qual 
corresponde a antigo corpo lagunar de maiores dimensões, entretanto reduzido às actuais 
dimensões devido a intenso assoreamento. Nela desaguam duas ribeiras, a de Cortegaça (a 
sul) e a de Rio Maior (a norte). Entre os problemas que afectam este pequeno corpo hídrico 
referem-se os que se relacionam com o assoreamento, sendo ainda de aludir os problemas 
relacionados com a poluição das águas, com a vegetação aquática e com as urbanizações que 
a rodeiam. A sua ligação natural com o mar é esporádica, sendo a barra fortemente divagante. 
A reabertura artificial tem sido repetidamente efectuada, por forma a evitar a estagnação 
completa das águas, com o consequente aumento do assoreamento e da eutrofização. 

Mais a Sul situa-se a localidade de Cortegaça (Figura 3.10 e 3.11), cuja frente 
oceânica se encontra totalmente protegida por enrocamento longilitoral aderente maciço, a 
qual é complementada por esporão implementado a Sul do enrocamento. 

A Sul do esporão de Cortegaça localiza-se o esporão de S. Pedro de Maceda, que 
não protege directamente qualquer núcleo urbano e que promove forte erosão costeira a 
sotamar (Figura 3.11 a 3.14). 

Até à barra de Aveiro o litoral continua a ser constituído exclusivamente por 
acumulação arenosa contínua. A praia é, em grande parte, limitada interiormente por arriba 
formada em depósitos dunares quaternários (muito provavelmente holocénicos). Esta arriba 
mantém-se (Figura 3.15), com pequenas interrupções, até sul da localidade da Torreira. Para 
o interior existe transição para vasta zona dunar (em que as dunas estão maioritariamente 
estabilizadas) e desta para a parte setentrional da laguna de Aveiro, a sul do Furadouro. 

Na zona do Furadouro os problemas de erosão costeira continuam a ser 
preocupantes. Aliás, existem notícias de destruição de "palheiros", no Furadouro, desde a 
segunda metade do século passado. No decurso da segunda metade do século XX o recuo 
médio da linha de costa nesta zona, com onze quilómetros de extensão, tem sido superior a 
2m/ano. Face aos problemas existentes foram aqui construídos três esporões e uma obra de 
defesa longilitoral (Figura 3.16) que têm promovido forte erosão a sotamar (Figura 3.18). 
Actualmente, a frente oceânica do Furadouro encontra-se em posição nitidamente saliente 
relativamente à linha de costa adjacente, tendo a praia quase desaparecido, o que obriga os 
banhistas a utilizarem os enrocamentos como praia (Figura 3.17). 

Do Furadouro até ao quebra-mar Norte da barra de Aveiro, a ocupação humana é 
relativamente pequena. 

As taxas médias de recuo da linha de costa vão progressivamente diminuindo à 
medida que se caminha para Sul, passando, mesmo, a verificar-se acreção na parte meridional 
deste subsector. Devido a este comportamento do litoral, e à pequena ocupação da zona 
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costeira, os problemas aqui existentes apresentam pequena amplitude, quando comparados 
com os já referidos para a parte norte do subsector (Figura 3.19). 

No entanto, na praia da Torreira (Figura 3.20), principal núcleo populacional a Sul 
do Furadouro, recorreu-se à construção de dois esporões, a sul da povoação, para fazer face 
ao avanço do mar. Consequentemente, tem-se verificado pequena acreção, junto à povoação e 
algum recuo a sul do esporão meridional (Figura 3.21). 

Na zona de S. Jacinto, que sofre o impacte directo da acumulação de areias contra o 
molhe Norte da barra de Aveiro, tem-se verificado forte avanço da linha de costa. A maior 
parte desta zona encontra-se integrada na "Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto". 
Contudo, imediatamente a sul da Reserva existe intensa exploração de areias, na praia e nas 
dunas (Figura 3.23). 

Segundo vários autores, os volumes anualmente extraídos (legal e ilegalmente) são 
da mesma ordem, senão mesmo superiores, aos calculados para a deriva litoral neste 
subsector. 

A laguna de Aveiro, impropriamente designada por "Ria" de Aveiro, tem uma área 
molhada de pouco mais de 7 000 hectares e apresenta pequena profundidade. O comprimento 
máximo, com orientação NNE-SSW, é de quase 50km, sendo a largura máxima de apenas 
15km. A área drenada é da ordem de 2700km2 (*). A salinidade é muito variável. Estima-se 
que o prisma de maré máximo seja da ordem dos 108m3  (I.H.R.H., 1992). 

Na laguna de Aveiro desaguam vários ribeiros e rios, dos quais o principal é o rio 
Vouga. Fundamentalmente, é constituída por 4 braços principais: o de Ovar, o da Murtosa, o 
de Vagos e o de Mira. Aí se definem várias ilhas e ilhotas constituídas pela acumulação de 
materiais sedimentares, das quais se destacam a de Testada e a de Monte Farinha. 

A laguna de Aveiro constitui um acidente geomorfológico bastante recente, sendo 
um exemplo notável, a nível mundial, de rápida evolução costeira a grande escala. Esta 
evolução está documentada desde o século X (**). 

Os problemas de assoreamento e de poluição no interior do corpo lagunar são 
preocupantes. Desde a sua constituição que a laguna de Aveiro está sujeita a processos 
naturais de assoreamento, os quais têm sido amplificados por acções antrópicas directas e 
indirectas. Em consequência destes processos, tanto a profundidade média como a área 
submersa têm vindo a diminuir ao longo do tempo. Actualmente, em maré cheia, a zona 
submersa da laguna é bastante inferior a 5.000 ha. 

Os factores de assoreamento são muitos e variados. Provavelmente, um dos factores 
importantes que recentemente contribui para a ampliação do assoreamento é a drástica 
diminuição da apanha do moliço, pois que esta vegetação constitui elemento importante de 
indução da sedimentação. Todavia, este é apenas um, e não o maior, dos múltiplos factores de 

                                     
(*) Este assunto é referido mais pormenorizadamente no capítulo 9. 
(**) No capítulo 9 apresenta-se o historal da formação da laguna de Aveiro. 
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assoreamento da "ria", de entre os quais se podem referir, também, as práticas agrícolas, as 
obras de engenharia, actividades industriais, a subida do nível do mar, etc.. 

Há, ainda, a referir que esta zona está, em grande parte, intensivamente ocupada por 
áreas agrícolas, urbanas e industriais, em consequência do que existem situações de poluição 
graves. A poluição faz-se sentir não apenas ao nível das águas como, igualmente, se 
incorpora no sedimento que, devido ao assoreamento, se deposita no fundo, não permitindo a 
depuração natural da laguna. 

A barra de Aveiro é, naturalmente, do tipo migratório. A história da região, 
nomeadamente da cidade de Aveiro, tem sido profundamente condicionada pela localização 
da barra. Aveiro atingiu o apogeu quando a barra se localizava frente à cidade, decaindo 
progressivamente à medida que a barra migrava para Sul. No século XVIII atingiu um dos 
seus pontos mais baixos, quando a barra se encontrava nos areais de Mira. 

A barra artificial foi fixada, originalmente, em 1808, tendo após essa data sido 
sujeita a vários trabalhos de melhoramento. A construção dos quebra-mares foi efectuada na 
década de 1950, tendo-se procedido à sua ampliação entre 1983 e 1987  (***). 

Como se referiu inicialmente, o trecho costeiro Espinho - Cabo Mondego constitui, 
naturalmente, um sector único, artificialmente dividido em dois subsectores. Esta divisão 
deve-se à fixação da barra de Aveiro e, especialmente, à construção dos molhes, os quais 
vieram interromper a deriva litoral, tornando o subsector Sul gravemente carenciado em 
sedimentos. 
3.2.2. Subsector Aveiro - Cabo Mondego 

A Sul da barra de Aveiro o litoral sofre o impacte directo da retenção de areias no 
molhe Norte da barra de Aveiro, a qual se estima em cerca de 106m3/ano, isto é, da mesma 
ordem de grandeza da deriva litoral neste sector. Consequentemente, os recuos da linha de 
costa na zona a Sul da barra de Aveiro após a construção dos molhes, nos anos 50, e a sua 
ampliação, nos anos 80, atingiram valores extremamente elevados que, pontualmente, 
excederam os 12m/ano. Para fazer face a estes recuos construíram-se várias obras de 
protecção costeira. 

Assim, o litoral imediatamente a Sul da barra de Aveiro encontra-se fortemente 
artificializado, existindo extenso campo de esporões e enrocamento longilitoral que, em 
grande parte (por exemplo, na zona de Costa Nova do Prado), é já contínuo (Figura 3.26). 
Mais para Sul, o número e envergadura das obras costeiras diminui progressivamente. 

A zona de Costa Nova do Prado, imediatamente a Sul da Barra, registou os maiores 
recuos da linha de costa verificados em todo este subsector Aveiro - Cabo Mondego. O 
cordão dunar frontal foi completamente destruído. Estão bem documentados os efeitos, nesta 
zona, de alguns grandes temporais (por exemplo, o que se verificou em 1978), os quais 
provocaram grandes galgamentos oceânicos, inundações, salinização dos terrenos de cultura 
e, mesmo, cortes na estrada. 

                                     
(***) No capítulo 9 apresenta-se o historal da Barra de Aveiro. 
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A situação é grave, porquanto o cordão dunar está completamente destruído, os 
terrenos interiores localizam-se a cotas extraordinariamente baixas, e a largura do cordão 
arenoso (que contacta, a Este, com a laguna de Aveiro) é reduzida. Acresce, ainda, que o 
desenvolvimento urbano é, aí, intenso. 

Pelo menos desde o início da década de 70 que esta zona tem vindo a ser 
intervencionada. Actualmente, existe enrocamento longilitoral contínuo e vasto campo de 
esporões, sendo a praia praticamente inexistente. Estas estruturas sofrem, periodicamente, 
rupturas e destruições, obrigando a frequentes obras de beneficiação (Figura 3.26). 

O recuo médio da linha de costa nesta zona Barra - Costa Nova foi, até à década de 
80, da ordem de 4m/ano. No entanto, a comparação das situações entre 1980 e 1990 revela 
acreção da ordem de 4m/ano. Tal ficou a dever-se à completa artificialização do litoral (que 
inviabiliza, obviamente, o recuo da linha de costa) e a operações de realimentação, com areias 
dragadas da barra e do canal de Mira, efectuadas nos finais da década de 80 e em 1990. 

Actualmente, toda a areia aí acumulada pelas aludidas operações de realimentação 
foi transportada para Sul, ou foi fortalecer os bancos submarinos, encontrando-se o litoral 
completamente desprovido de areia. Apenas existe praia arenosa com expressão na zona de 
sombra do molhe Sul do porto de Aveiro, junto à localidade da Barra. 

Imediatamente a Sul do final do enrocamento longilitoral existe pronunciada 
reentrância com vestígios evidentes de frequentes galgamentos oceânicos (Figura 3.27 e 
3.28). No decurso dos pequenos temporais verificados em Janeiro/Fevereiro de 1994 
verificaram-se galgamentos oceânicos e inundações nos terrenos interiores, tendo a água 
chegado às proximidades da estrada. 

Mais a Sul, na Vagueira (Figura 3.29), onde as taxas médias de recuo da linha de 
costa na última década se aproximam dos 4m/ano, foram construídas estruturas de protecção 
a esta localidade (protecção frontal e dois esporões). A situação é, aqui, bastante grave 
atendendo à ocupação urbana extraordinariamente intensa, localizada a cotas que rondam o 
nível de base (isto é, o nível médio do mar), e frequentemente situada mesmo junto à linha de 
costa. Foram recentemente construídos, encontrando-se outros em fase de conclusão, número 
significativo de edifícios de vários pisos, cujas fundações estão abaixo do nível do mar em 
maré cheia viva, e que estão separados do oceano apenas pela protecção frontal artificial 
(Figura 3.30). 

A sul da Vagueira, predominam as arribas talhadas na duna e os galgamentos 
oceânicos, indicadores de uma costa com recuo acentuado. 

Na Praia do Areão, a ocupação resume-se, quase exclusivamente, a apoios de praia 
assentes em estacas, que são danificados em cada Inverno. A duna frontal é alta, não se 
encontrando muito degradada. No entanto, existem vários cortes eólicos e um grande corte 
corresponde ao acesso principal à praia (Figura 3.31). Na praia, alcandorados no meio da 
arriba, existiam dois apoios de praia assentes em estacaria, que todos os invernos eram 
danificados. As marés vivas do início de Abril de 1994, durante as quais se verificou um 
pequeno temporal, tiveram como consequência forte erosão na zona e a derrocada dos 
referidos apoios de praia (Figura 3.32). Considerando o sector Vagueira - Areão verifica-se 
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que as taxas de recuo da linha de costa, como é normal em toda a região, se têm vindo a 
amplificar ao longo das últimas décadas, atingindo a média de quase 4m/ano no período 
1980/90. 

Para Sul, a faixa arenosa torna-se mais larga e as taxas médias de recuo da linha de 
costa diminuem significativamente, atingindo quase 2m/ano entre Areão e Mira no período 
1980/90, e pouco mais de 1m/ano entre Mira e Canto do Marco (a cerca de 30km a Sul de 
Aveiro), no mesmo período. 

Na Praia de Mira (Figura 3.34 e 3.35), onde a ocupação urbana, embora 
concentrada, é intensa, existem duas pequenas lagoas de água doce, as quais constituem o 
último resquício de uma antiga laguna costeira isolada do mar pelo cordão arenoso litoral. A 
sul da localidade implantaram-se dois esporões, os quais têm induzido agravamento da erosão 
a sotamar. O extenso areal existente em frente e a norte de Praia de Mira (consequência do 
efeito dos esporões) tem vindo a sofrer extracção de areais significativa nos últimos anos, 
sobretudo, numa área localizada na zona entre marés, no limite norte da povoação. 

A sul de Praia de Mira, o litoral deixa de ser condicionado pela existência do vasto 
corpo lagunar de Aveiro ou da Barrinha de Mira. A zona costeira é monótona, sendo os 
acidentes litorais pouco notáveis. O campo dunar alarga-se para o interior, atingindo cerca de 
6km de largura, e prolongando-se por cerca de 25km de comprimento, até Quiaios. 

Esta vasta mancha arenosa ainda no princípio deste século estava, em grande parte, 
não vegetada. A sua mobilidade prejudicava a produtividade agrícola dos terrenos 
confinantes, e por essa razão foi sujeita, a partir da década de 20, a operações de florestação 
tendentes a fixarem as areias. Actualmente, esta zona corresponde a vasto pinhal, na orla do 
qual existem algumas pequenas lagoas. 

Para Sul da zona de Canto do Marco (Palheirão) a linha de costa tem-se 
apresentado aproximadamente estável nas últimas décadas, registando-se mesmo pequenas 
taxas médias anuais de acreção. Esta situação deve-se ao efeito do promontório natural do 
Cabo Mondego (Figura 3.36). Aqui existem minas para exploração de carvão, cuja lavra está 
actualmente suspensa. Existem, nesta área, duas localidades (Palheiros de Tocha e Praia de 
Quiaios (Figura 3.37)) que nunca registaram problemas de erosão em tempos recentes e que, 
consequentemente, não exibem estruturas pesadas de protecção costeira. 

O Cabo Mondego (Figura 3.38) constitui um promontório natural composto por 
calcários margosos jurássicos, apresentando arribas vivas e escarpadas a oeste e a sul. Esta 
saliência natural, que constitui obstáculo de primeira ordem à progressão para sul das areias 
interessadas na deriva litoral (sem, no entanto, desempenhar, actualmente, função de retentor 
de elevada eficiência), é a responsável pelo carácter rectilíneo da costa situada a norte (Figura 
3.36). 
3.3. ZONA CABO MONDEGO - FIGUEIRA DA FOZ 

Na costa virada a Oeste a faixa arenosa litoral, quando existente, apresenta escassa 
largura. No entanto, alarga rapidamente para sudeste, atingindo expressão máxima na zona 
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frontal à Figueira da Foz, onde a acumulação de areias contra o molhe norte do porto da 
Figueira é muito grande. 

Efectivamente, verificou-se neste sector, até ao início da década de 50, 
emagrecimento progressivo da praia, nomeadamente em Buarcos (Figura 3.40 a 3.42) e na 
praia da Figueira da Foz (Figura 3.43 e 3.44), com consequências notórias ao nível turístico. 
A construção dos molhes do porto da Figueira da Foz entre 1961 e 1965 veio inverter a 
situação, verificando-se, desde essa altura e até finais dos anos 90, grande acreção, traduzida 
por um avanço médio da linha de costa de cerca de 7m/ano em Buarcos e de 17m/ano nas 
proximidades do molhe Norte. 

Devido ao excesso de areias acumuladas contra o molhe têm sido autorizadas 
extracções que atingem volumes significativos. 

A aludida retenção de areias pelo molhe Norte do porto da Figueira da Foz teve 
consequências fortemente negativas no litoral localizado a Sul. Muito provavelmente, estas 
consequências negativas foram amplificadas por intervenções variadas, nomeadamente para 
regularização do rio Mondego, para defesa contra as cheias, para regadio, para produção 
hidroeléctrica, para melhorar a utilização do porto, etc.. É credível que estas intervenções 
tenham reduzido substancialmente a exportação de areias do estuário para o litoral, agravando 
de forma muito significativa as carências sedimentares do sector costeiro localizado 
imediatamente a Sul do estuário do Mondego.(*) 
3.4. SECTOR FOZ DO MONDEGO - NAZARÉ  

Entre a foz do Mondego e o promontório da Nazaré o litoral é caracterizado pela 
existência de praia contínua até às imediações de S. Pedro de Muel, e por arribas activas 
talhadas em rochas consolidadas desde esta localidade até à Nazaré. Podem, assim, definir-se 
dois subsectores naturais. 

 No subsector setentrional, as características predominantes são conferidas pelo areal 
praticamente ininterrupto, e pelas arribas activas existentes que se encontram inscritas em 
dunas pouco elevadas que se prolongam para o interior. Localizam-se, neste subsector, as 
povoações de Cova, Lavos e Leirosa, onde foram construídas estruturas de protecção costeira, 
em virtude dos recuos induzidos pelos molhes do porto da Figueira da Foz. A Sul destas 
localidades, o largo areal é apenas interrompido por um afloramento rochoso, em Pedrógão e 
pela foz do Liz, em Vieira de Leiria. 

No subsector meridional, a praia possui largura geralmente inferior e é 
frequentemente interrompida por afloramentos rochosos mesozóicos que formam arribas 
vivas.  

Como já foi referido, não existe uma delimitação brusca (como a que se verifica em 
Aveiro entre os dois subsectores presentes entre Espinho e o Cabo Mondego) entre os dois 
subsectores. As características costeiras variam mais ou menos progressivamente ao longo de 

                                     
(*) Este assunto é aprofundado no capítulo 10. 
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uma área de inflexão, com uma extensão de uns dois quilómetros, localizada a norte de S. 
Pedro de Muel. 
3.4.1. Subsector Foz do Mondego - S. Pedro de Muel 

Entre a foz do Mondego e a Nazaré a praia é ainda contínua e relativamente larga até 
às proximidades de S. Pedro de Muel, embora a sua tipologia seja distinta da costa situada a 
norte do Cabo Mondego. A sul da foz do rio Mondego, até Leirosa, a costa encontra-se 
artificializada devido à existência de um campo de esporões. 

Imediatamente a Sul da barra do porto da Figueira da Foz, isto é, na Praia da Cova, 
registaram-se recuos da linha de costa muito elevados (que, pontualmente, chegaram a ser 
bastante superiores a 10m/ano), consequência directa da construção dos molhes da barra do 
Mondego e de intervenções efectuadas quer no troço fluvial, quer no troço estuarino deste rio. 

Para obviar à intensa erosão costeira que se registava foram aí construídas, na década 
de 70, estruturas longilitorais aderentes e um campo de esporões (Figura 3.45). Actualmente, 
a situação encontra-se, aparentemente, controlada, procedendo-se a realimentações de alguma 
forma sistemáticas com produtos de dragagem do canal da barra e do banco externo. 

Para Sul de Cova, a ocupação da zona costeira é pequena, sendo os principais 
núcleos urbanos a Costa de Lavos (Figura 3.46) e a Leirosa. A praia transita para os terrenos 
arenosos interiores, ocupados por extensos pinhais (mata de Lavos, mata da Leirosa), através 
de cordão dunar frontal, em geral pouco degradado (à excepção das zonas na dependência das 
povoações). Junto aos núcleos urbanos, o recuo da linha de costa, se bem que não fosse 
excessivamente elevado (em média, inferior a 1m/ano), começou a ameaçar as edificações, 
pelo que, para as proteger, foram construídos, no final da década de 70, uma estrutura 
aderente e um esporão na Costa de Lavos e um esporão na Leirosa (Figura 3.45). 

A erosão costeira tem-se propagado, ainda que a ritmo moderado, para Sul (o que, 
em parte, se deve, muito provavelmente, às estruturas pesadas de protecção atrás aludidas). 
Actualmente, é possível verificar a existência de arribas talhadas nas dunas (Figura 3.47) até 
alguns quilómetros a Sul da Praia do Osso da Baleia (Figura 3.48). 

É ainda de referir, na zona de Leirosa, a existência das descargas de duas empresas 
de celulose, através do Rego do Estrumal, localizado a cerca de 1km a Sul do núcleo urbano, 
o que provoca índices de poluição muito elevados em toda esta região. 

A faixa arenosa contínua prolonga-se para sul de Leirosa até S. Pedro de Muel, 
sendo apenas naturalmente interrompida em Pedrogão por afloramento de margas e calcários 
do Jurássico médio a superior.  

A tipologia da região é análoga à da zona localizada mais a Norte, com a praia 
transitando para as dunas do interior, fixadas por extenso pinhal (Mata Nacional do Urso, 
Pinhal de Leiria), através de cordão dunar frontal, em geral robusto, frequentemente atingindo 
cotas superiores a 10 m, e normalmente sem arriba marinha. 

O núcleo de Pedrógão está implantado em afloramentos carbonatados do Jurássico 
que desenham pequena proeminência, responsável por ligeiro desfasamento na orientação 
geral da linha de costa. Esta pequena saliência natural é responsável pela acumulação arenosa 
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que constitui a Praia do Fausto, a norte de Pedrógão, que se tem mantido estável ao longo das 
últimas décadas. 

A cerca de 5km a Sul de Pedrógão localiza-se a Praia da Vieira, junto à 
desembocadura do rio Liz. A foz deste rio, que era do tipo divagante, está há muito 
regularizada com dois pequenos esporões (Figura 3.49). Frente ao núcleo urbano existe 
também uma obra longilitoral aderente (paredão). Devido ao facto de, desde 1990, não terem 
ocorrido temporais significativos, verificou-se intensa acumulação de areias nesta zona, 
nomeadamente contra o paredão, as quais têm sido objecto de exploração. Após os pequenos 
temporais de Janeiro - Fevereiro de 1994, a base do paredão ficou, em grande parte, 
desareada, correndo-se o risco da estrutura ficar seriamente afectada caso ocorra um grande 
temporal. 

Entre Vieira e S. Pedro de Muel a tipologia da região mantém-se, sendo muito 
escassa a ocupação humana. 

O núcleo urbano de S. Pedro de Muel (Figura 3.50 e 3.51) está localizado em 
afloramentos carbonatados jurássicos que formam saliência natural condicionante da 
orientação da costa que se desenvolve para Norte. 
3.4.2. Subsector S. Pedro de Muel - Nazaré 

Entre S. Pedro de Muel (Figura 3.52) e a Nazaré, as arribas vivas talhadas em rochas 
mesozóicas são frequentes apresentando, por vezes, na base, acumulações de blocos 
heterocíclicos provenientes do desmantelamento das arribas. Como exemplos destas arribas 
podem referir-se as de S. Pedro de Muel (onde afloram rochas carbonatadas licitas, com 
cobertura arenosa, pliocénico, no topo), as da praia da Sr.ª da Vitória (onde afloram 
calcários liássicos), as da zona de Mira (com margas e calcários do Lias inferior, calcários 
cretácicos e, no topo, conglomerados, argilas e tufos vulcânicos eocénicos), as do Vale 
Furado a Vale Fundo (onde as arribas são talhadas num complexo areno-argiloso com 
Paleogénico na base e Miocénico no topo), e as do promontório da Nazaré (onde as arribas, 
altaneiras, estão inscritas em rochas carbonatadas, do Turoniano, com depósitos eocénicos no 
topo). A acumulação de areias de encontro a este promontório promove a existência de praia 
relativamente larga, a norte da Nazaré, denominada por Praia do Norte (Figura 3.53). 

A ocupação humana neste sector costeiro não é intensa, tendendo a ser maior na 
parte setentrional deste subsector. Além de S. Pedro de Muel, os principais núcleos 
habitacionais, pequenos, são as povoações da Praia da Pedra Lisa, de Polveira, de Vale de 
Paredes e de Vale Furado. A região caracteriza-se, na generalidade, pela existência de vastas 
matas nacionais (Pinhal de Leiria, Pinhal do Camarão, Pinhal da Casa de Nossa Sr.ª  da 
Nazaré, etc.), sob controlo estatal, o que explica a reduzida ocupação humana e consequente 
ausência de problemas de erosão costeira. 

 
 
 
 


