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No passado Sábado dia 27 de Fevereiro de 2010 ocorreram condições climatéricas 
excepcionais (com muita chuva e ventos muitos fortes) que conjugadas com marés de preia-
mar altas, provocaram vários danos e exigem que façamos uma reflexão intensa e 
implementemos um conjunto de medidas, algumas delas com carácter de urgência.

Assim sendo, e depois de realizado o trabalho, pelos Serviços da CMI (nomeadamente 
da Protecção Civil, dos Serviços Urbanos e do Gabinete Florestal), de acompanhamento 
directo da situação e de levantamento dos danos causados, o Executivo Municipal decidiu 
tomar um conjunto de decisões, destacando-se as seguintes áreas prioritárias:

1. Caminho do Praião da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo 
         (da Ponte da Barra até ao limite do Município a Sul)

# Muito danificado em várias zonas, com destruição do enrocamento e forte efeito erosivo 
sobre o piso.

Medidas:
A. Execução imediata do levantamento topográfico e projecto para realizar uma obra de 

urgência com reposição de enrocamento e com enchimento ao nível do piso para elevação 
da sua quota;

B. Providenciar medidas que reduzam a utilização automóvel do Caminho (promovendo 
o seu uso pedonal e ciclável), assim como os usos urbanos clandestinos;

C. Promover a instalação de espécies vegetais na zona do Caminho confinante com a 
linha de água.

2. Zona da Biarritz na Costa Nova 
         (entre a curva a Norte a o CVCN)

# Muito danificada em várias áreas, com destruição do enrocamento e alguns abatimentos 
da berma que chegam já ao pavimento betuminoso com efeito erosivo sobre o mesmo.

Medidas:
A. Realizar uma obra de urgência com reposição do enrocamento por enchimento com 

pedra nas zonas dos abatimentos e enchimento com tout-venant de toda esta berma;
B. Promover o avanço imediato do projecto de execução e da obra do enrocamento e 

qualificação ambiental e urbana desta zona da frente-Ria da Bearritz, (por acordo com a 
MaisÍlhavo, actual titular do projecto ou por acção directa da CMI). Esta tornou-se uma obra 
de carácter urgente.

3. Rua Riamar na Barra

# Muito suja com pedaços de pedra e areia, com invasão da Rua pela água da Ria e 
destruição do enrocamento;
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Medidas:
A. Executar uma obra de urgência de reposição de enrocamento e enchimento da berma;
B. Executar uma válvula de maré junto à Estação Elevatória da Rua Riamar;
C. Realizar (em parceria com a APA) o projecto e obra de qualificação ambiental e urbana 

da f rente-Ria com construção de passeio com murete de protecção;

4. Último km da Rua entre a Costa Nova e a Vagueira

# Muito danificado o lado nascente da Via com desaparecimento das dunas da Ria e 
submersão da Via na zona da última curva a Sul do Município;

Medidas:
A. Realizar uma obra de urgência com reposição do enrocamento por enchimento com 

areia de toda a berma;
B. Promover a execução de projecto e obra com enchimento de areia do lado nascente 

da Via e aumento da quota do arruamento.

5. Queda de Árvores por várias zonas do Município

# Queda de várias árvores no Jardim Henriqueta Maia;

Medidas:
A. Análise imediata e de pormenor à situação, com definição de intervenção, perspectivando-

se a remoção das árvores que potenciem situações de risco, e plantação de novas árvores;
B. Execução de projecto global de arborização a integrar na obra de Regeneração Urbana 

do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo.

# Queda de várias árvores na Variante das Bichaneiras 
     (entre a Rotunda da Rua da Saudade e a Rotunda do Nó da PS4)

Medidas:
A. Intervenção junto dos proprietários visando o corte de árvores (numa largura de berma 

a definir) garantindo a segurança de quem circula na Via;
B. Promover a remoção dos acessos directos da Variante aos terrenos sobre a vala do 

lado Norte.

Outras Medidas:
A. Verificação e levantamento com pormenor de outras zonas em que a queda de árvores 

causou danos ou está iminente, com definição da intervenção a realizar;
B. Diligências juntos dos proprietários dos terrenos e das árvores em causa a fim de 

procederem à execução da intervenção definida.

6. Estragos sobre a sinalização vertical

# Dano e queda de vários sinais de trânsito;

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 11

3 de Março de 2010

informação

02/03



Medidas:
A. Execução de intervenção imediata para repor a si tuação normal.

7. Alagamento da Rua Augusto Gil na Gafanha da Nazaré        

# Alagamento da Rua Augusto Gil junto ao cruzamento com a Rua D. Fernando provocado 
por alagamento de um terreno que não tem saída para a água da chuva;

Medidas:
A. Intervenção imediata de limpeza e desobstrução de manilhas;
B. Projecto e execução de uma solução de escoamento estrutural .

As tarefas definidas estão em desenvolvimento e são geridas pelo Presidente, pelos 
Vereadores e pelas Chefias com responsabilidades nas áreas em causa, na tentativa de 
minimizar os danos causados e de evitar a sua repetição.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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