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SABIA QUE ...

As marés são originadas pela combinação das forças gravitacionais da
Terra, da Lua e, em menor grau, do Sol?!?

Devido ao movimento de rotação da Terra, os locais de maior (preia-mar)
e de menor (baixa-mar) nível de água vão-se alterando ao longo do dia,
com um período aproximado de doze horas e meia.

NOTA AMBIENTAL

A entrada da primavera ficou desde logo marcada
no nosso Município pelo início dos trabalhos que
marcarão a importante intervenção na Praia da
Barra, nomeadamente na linha de praia que
compreende o apoio de praia Offshore. Efetivamente
o facto do avanço do processo erosivo provocado
pelo mar em toda aquela área, e que levou à
destruição completa das obras de reforço do cordão
dunar então concretizadas pelo INAG no final do
mês de novembro de 2011, obrigou à execução
desta empreitada de urgência cujo objetivo é a
reposição daquele cordão dunar. Das múltiplas
diligências que a Câmara Municipal de Ílhavo
encetou, junto das entidades com competências
na gestão da Orla Costeira, resultou a aplicação
célere duma estratégia concertada de reforço e
defesa de toda aquela nossa zona de praia, numa
técnica que envolve a colocação de geobags com
areia e com uma duração prevista de 21 dias, sob
supervisão da Agência Portuguesa do Ambiente.
A Câmara Municipal de Ílhavo dará toda a atenção
e destaque à boa gestão da costa do nosso
Município e da Região de Aveiro, atuando no sentido
do aprofundamento da cooperação institucional e
da defesa de intervenções devidamente interligadas
entre as várias entidades com responsabilidades
nestas matérias.


