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A conjugação de vários fatores climáticos adversos – nível do mar acima do habitual; a persistência da tempestade 
e das ondas que, além de altas, são de longa duração; e ventos de sudeste – explicam o potencial destrutivo das 
ondas que têm assolado a costa portuguesa em geral, e as praias do nosso Município em particular.

Aquele potencial destrutivo tem-se feito sentir com particular gravidade na zona a Sul do Molhe Sul da Praia 
da Barra, provocando uma situação que há muito se temia que viesse a acontecer no litoral do nosso Município, 
especialmente desde 2009, altura dos primeiros sinais de erosão.

Após o alerta e o comunicado da Câmara Municipal, foram realizadas várias reuniões técnicas no local, culminando 
na visita do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, acompanhado dos Srs. Secretários de 
Estado do Ambiente e da Administração Local, como forma de dar especial atenção à problemática ocorrida e 
colocando-a na agenda política do Governo. Esta importante visita permitiu ao Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo manifestar de viva voz aos nossos Governantes, de forma concertada, concreta, objetiva e coerente, não só 
as preocupações, anseios e expetativas da Câmara Municipal, mas também das nossas populações em relação à 
situação vivida, assim como a urgência da necessidade de uma solução sustentada para a resolução dos problemas 
da erosão costeira, vivida de forma sistemática desde há alguns anos a esta parte. 

A convicção é que só uma intervenção de fundo poderá ajudar a evitar, no futuro, situações como as que temos 
vivido, com conjugação de diferentes medidas:

- O enchimento da praia com areia de forma a compensar o défice que atualmente se verifica nesta zona, com 
possível intervenção junto ao Molhe Sul por forma a criar uma bolsa de estabilização de areia;

- A requalificação dos passadiços existentes, atualmente danificados pelo temporal;
- O quebrar das correntes marítimas de sul para norte que nesta zona se verificam e que estão associadas aos 

fenómenos erosivos constatados, com obras de engenharia costeira mais pesadas que constituem investimentos de 
emergência e que porventura podem levar à construção de um esporão a implantar entre o molhe sul da barra de 
Aveiro e o esporão existente imediatamente a sul.

No imediato, e até ao início do próximo verão, proceder-se-á ao enchimento de areia na praia afetada, numa 
intervenção com o valor estimado de 850.000 Euros, minorando assim o défice que na mesma se verifica. As restantes 
intervenções, nas quais se incluem o repensar dos equipamentos e apoios de praia tão necessários ao seu uso 
sustentado e à garantia da segurança e vigilância balneares, serão definidas e previstas na sequência do novo Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar-Marinha Grande em fase final da sua execução.
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Ajude-nos a ajudar, procurando pelo Roupão mais próximo e lá 
depositando as peças de vestuário ou de calçado usadas e que já não 
quer.

Ílhavo – Ecocentro Municipal; Largo do Rafeiro; Rua Coronel Cândido Teles 
(junto ao Pingo Doce); Café Estádio (junto ao Pavilhão do Illiabum).
Gafanha da Nazaré – Rua Prior Guerra (junto ao Centro Cultural); Rua da 
Saudade (junto à Igreja Matriz).
Gafanha da Encarnação – Largo N.a Sra. da Encarnação.
Gafanha do Carmo – Largo Central.
Praia da Barra – Avenida Fernandes Lavrador.
Praia da Costa Nova – junto ao Mercado.    

  
Consigo a Reduzir e a Separar, e connosco a Reciclar o Ambiente fica 
a ganhar! 

No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a empresa Wippytex, Lda, que visa a recolha seletiva de roupa e calçado 
através dos 10 Roupões existentes no Município de Ílhavo, foi, nos últimos dias 
do ano 2013, entregue um donativo – Verba de Responsabilidade Social 2013 
– no valor de 870,81Euros ao Centro Social Padre José Kentenich.

No ano 2012 a Verba de Responsabilidade Social tinha sido entregue à Obra 
da Criança e, em 2011, à Obra da Providência.

A CMI continua assim a apostar na separação e possibilidade de reutilização 
das peças de vestuário, valorizando ao mesmo tempo a componente social, 
uma vez que uma parte da recolha feita poderá ser distribuída pelas Instituições 
de Solidariedade Social do Município.

CMI e Wippytex entregam donativo 
ao Centro Social Padre José Kentenich 


