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Fig. 9.1 - Evolução do litoral de Aveiro. A - Quando a linha de costa formava uma baía em que desaguava o rio 

Vouga. B - No decurso da fase deltaica e proto-lagunar. C - Na fase lagunar em que actualmente se encontra. 
(Adaptado de Oliveira, 1987) 

 
Fig. 9.2 - Localização da barra de Aveiro em 1648. (Extraído do mapa de João Teixeira, 1648) 
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Fig. 9.3 - Progressão da barra de Aveiro. No mapa maior indicam-se as localizações da barra em diferentes anos, 

desde o séc. XII até ao século passado. Nas caixas reproduz-se o desenho de diferentes estados da barra: Nº 
1, 2 e 3 - vários estados da barra em 1500; Nº 4 - barra em 1643; Nº 5 - barra em 1756; Nº 6 - Barra Nova 
(1808) pouco tempo depois da abertura. (Extraído de Cunha, 1959) 
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Fig. 9.4 - Planta das obras de Aveiro em 1808, de Luiz Gomes de Carvalho. (Extraído de Cunha, 1959) 

 
Fig. 9.5 - Planta da direcção do canal da barra de Aveiro em 1836. (Extraído de Cunha, 1959) 



Estudo Sintético de Diagnóstico da Geomorfologia e da Dinâmica Sedimentar  
dos Troços Costeiros entre Espinho e Nazaré        

 

 
(Dias, Ferreira & Pereira, 1994)   Edição electrónica (2005): w3.ualg.pt/~jdias/JAD/ebooks 

 202 

 
Fig. 9.6 - Planta da barra em 1843, levantada por José Luíz Lopes. 

 
Fig. 9.7 - Planta da barra de Aveiro em 1859, em que se verifica a grande dinâmica e assoreamento a que estava 

sujeita. Na planta estão, ainda, indicadas as obras propostas nesse ano por Silvério Pereira da Silva, em que 
se contempla nomeadamente o prolongamento do molhe sul e a construção do molhe norte. (Extraído de 
Cunha, 1959) 
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Fig. 9.8 - Planta da barra de Aveiro em Fevereiro de 1874, com o plano geral de melhoramentos apresentado por 

Silvério Pereira da Silva. É bem visível o cabedelo que, em 1873, cresceu a partir do norte, ultrapassando o 
extremo do molhe. 

 
Fig. 9.9 - Plano geral de melhoramentos da barra e do porto de Aveiro, apresentado por Silvério Pereira da Silva 

em Fevereiro de 1874, que abrangia, nomeadamente, o prolongamento do molhe sul e a abertura do canal do 
Espinheiro. (Extraído de Cunha, 1959) 



Estudo Sintético de Diagnóstico da Geomorfologia e da Dinâmica Sedimentar  
dos Troços Costeiros entre Espinho e Nazaré        

 

 
(Dias, Ferreira & Pereira, 1994)   Edição electrónica (2005): w3.ualg.pt/~jdias/JAD/ebooks 

 204 

 
 
 

 
Fig. 9.10- Planta da barra de Aveiro em 1939 com indicação do plano de trabalhos, nomeadamente do molhe 

norte. (Extraído de Castanho et al, 1981) 

 
Fig. 9.11- Planta da barra de Aveiro em 1958. (Extraído de Castanho et al, 1981) 
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Fig. 9.12- Vista aérea da barra de Aveiro. Note-se a acumulação de areias contra o molhe N, bem como o grande 

desfasamento entre a linha de costa a norte e a sul da barra.    (Reprodução de postal da década de 80) 

 
Fig. 9.13- Vista aérea da barra de Aveiro e do núcleo urbano da Barra.(Reprodução de postal da década de 80) 


