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RESUMO  
 

O litoral de Aveiro, localizado no Noroeste de 
Portugal, é um “espelho vivo” e relativamente actual de 
rápida evolução morfodinâmica costeira e da interacção 
entre o Homem e o Meio. Assim, onde num primeiro 
momento se situava uma ampla baía, especialmente após 
o primeiro milénio depois de Cristo formou‐se uma 
restinga arenosa, confinando o corpo hídrico lagunar 
conhecido como “Ria de Aveiro”. Acompanhando a sua 
evolução física, implementaram-se e desenvolveram-se 
historicamente diversas actividades humanas nesse 
ecossistema, redundando actualmente numa área 
densamente antropizada e exposta a diversas 
vulnerabilidades sócio-ambientais de que o Furadouro 
(no extremo norte da laguna de Aveiro) é um caso de 
estudo paradigmático. Desde a segunda metade do 
século XX até a actualidade, sérios problemas de erosão 
costeira têm ocorrido nesta localidade, resultando em 
constantes intervenções de defesa costeira. Entendemos 
que a História Ambiental, abordando de uma forma 
interdisciplinar o estudo da interacção entre o Homem e 
o Ambiente e procedendo a uma análise da sua 
coevolução e codeterminação em escalas cronológicas 
de longa duração, permite fornecer dados holísticos, 
podendo funcionar como uma ferramenta de apoio na 
questão da gestão costeira como parte da gestão 
integrada do território. Partindo do pressuposto que para 
melhor se gerir um dado território se deva num primeiro 
plano conhecê-lo, discute-se a relevância da História 
Ambiental para essa questão, tendo como exemplo a 
dinâmica de ocupação humana na localidade do 
Furadouro e as vulnerabilidades a que a sua população 
se encontra sujeita. 

 
Palavras-chave: História Ambiental; Interacção 
Homem-Meio; Furadouro, Portugal. 

Well understand for better management: 
Environmental history as a tool for coastal 
management - the example of Furadouro (PT) 

 
ABSTRACT 
 
Aveiro’s littoral, in Northwest Portugal, is a 

spectacular contemporary example of quick coastal 
morphodinamic evolution and of interaction between 
Man and the Environment. In the aforementioned place, 
where a wide bay existed, a sandy spit started to grow 
(especially after the first millennium after Christ), 
confining the lagoon known as "Ria de Aveiro". 
Accompanying its physical evolution, several human 
activities were also historically implemented and 
developed in this ecosystem, resulting in a densely 
anthropic area, exposed to several socio-environmental 
vulnerabilities – of which Furadouro (at the northern 
point of the lagoon of Aveiro) is a paradigmatic case 
study. From the second half of the 20th century until 
present, serious problems of coastal erosion have 
occurred in this locality, resulting in constant coastal 
defense interventions. Environmental history, based on 
an interdisciplinary study of the interaction between 
Man and the Environment, and after conducting an 
analysis of coevolution and codetermination in long-
term chronological scales, enables us to provide holistic 
data. Therefore, we maintain that it can act as a support 
tool on coastal management, as part of the integrated 
management of the territory. Based on the assumption 
that in order to better manage a territory it is important 
to know it, we discuss the relevance of Environmental 
History for this issue, taking as an example the dynamics 
of human occupation in the locality of Furadouro and the 
vulnerabilities to which its population is subject. 

 
Keywords:  Environmental History; Interaction Man-Nature; 
Furadouro; Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Em Portugal, a ocupação demográfica costeira 
ocorreu historicamente em litorais de caráter 
abrigado, tais como, estuários, baías e lagunas, ou 
em litorais de arriba que formavam pequenas 
enseadas (eg. Ericeira). Por diversos motivos 
naturais (tempestades, galgamentos, storm surges, 
entre outros) ou antrópicos (pirataria, solos 
impróprios para agricultura, medo dos seres 
fantásticos/horrendos que povoavam o imaginário 
coevo), a população evitava os litorais de caráter 
totalmente exposto, sendo mormente apenas fruídos 
por aqueles indivíduos cuja atividade económica 
estava agregada ao mar, como por exemplo, os 
mareantes e os pescadores, e estes últimos, 
normalmente apenas em período estival, quando no 
atlântico, as condições do mar permitiam a pesca 
(DIAS, 2005; FREITAS, 2007, 2010). 

A partir da segunda metade do século XIX, 
aumentou a procura do litoral pelo Homem devido 
ao surgimento da moda dos banhos de mar, 
iniciando um processo de democratização do seu uso 
(FREITAS, 2010). Já no século XX, especialmente 
após a melhoria da qualidade de vida ocorrida a 
partir da segunda metade, o litoral passou a ser 
interpretado como área de lazer, tendência 
observada noutras regiões litorâneas da Europa 
(CORBIN, 1995). Assistiu-se, então, a uma 
paulatina ocupação demográfica massiva das zonas 
costeiras, para a qual contribuiu a questão da 
vilegiatura marítima e do turismo (DIAS, 2005; 
FREITAS, 2007, 2010). Este fenómeno sociológico 
alocado aos benefícios económicos advindos do 
setor do turismo balnear, espoletou uma forte 
ocupação das zonas costeiras (DIAS, 2005). Tal 
tendência manteve-se em crescendo. Contrariamente 
aos índices históricos de ocupação demográfica, cuja 
divisão caraterística era representada por uma 
densidade populacional superior no norte do país em 
relação ao sul, a partir da segunda metade do século 
XX, o mesmo contraste populacional passou a 
representar uma divisão entre as regiões do interior e 
as zonas costeiras portuguesas (SHMIDT et al., 
2012). Com certa ironia, podemos inclusive avaliar a 
existência de uma alteração no processo histórico, 
uma vez que o “território do vazio” analisado por 

CORBIN (1995), no caso português, deixou de ser 
o litoral e passou a representar o interior do país 
(eg. SHMIDT et al., 2012).  

Tal tendência de aumento populacional 
repercutiu-se no litoral de Aveiro, situado entre as 
localidades de Ovar (Cabanões à época) e de Mira, 
na orla costeira ocidental de Portugal (Figura 1). 

Este trecho costeiro, quando se começou a 
desenvolver geomorfologicamente, por volta do 
final do primeiro milénio depois de Cristo foi-se 
transformando num litoral abrigado devido à 
progressão de uma restinga arenosa e da paulatina 
formação de um corpo hídrico lagunar, a laguna de 
Aveiro (eg. DIAS, 2004; DIAS et al., 2012). Com a 
pacificação do território, após a reconquista cristã 
da cidade de Coimbra no ano de 1064, os 
excedentes populacionais do Entre Douro e Minho 
fixaram-se na região (DIAS et al. 2012; BASTOS, 
2015). A importância dos núcleos populacionais 
desse litoral e as atividades económicas 
desempenhadas ao longo do tempo asseveram-no 
(eg. OLIVEIRA, 1967; COELHO, 1983; 
MATTOSO et al., 1989; SILVA, 1991; SILVA, 
1994; AMORIM, 1996, vol. I; BASTOS, 2015). A 
partir da abertura de uma barra artificial no ano de 
1808 (eg. AMORIM, 1996, vol. I), assistiu-se a 
uma diversificação das atividades económicas, 
nomeadamente através de uma forte 
industrialização (BASTOS & DIAS, 2012; DIAS et 
al. 2012). Por outro lado, também se desenvolveu a 
prática da vilegiatura marítima, estimulando o 
estabelecimento das populações junto da costa. 
Consequentemente, iniciou-se a construção de 
infraestruturas e desenvolveram-se diversas 
atividades económicas relativas ao turismo balnear 
(DIAS, 2010; FREITAS, 2010; PINTO, 2011; 
DIAS et al. 2012). Atualmente este litoral encontra-
se densamente ocupado, tratando-se de um exemplo 
daquilo que se pode chamar de uma antropicosta 
(DIAS, 2010). Tal situação tem resultado, com 
especial relevância, em problemas de erosão 
costeira. De fato, a ocorrência simultânea de uma 
ocupação costeira intensiva, por um lado, e da 
redução do fornecimento sedimentar ao litoral, por 
outro lado, induzem os processos de erosão (DIAS, 
2005). Com efeito, diversas regiões litorâneas de 
Portugal enfrentam essa situação (SHMIDT et al., 
2012), a qual tem sido particularmente acutilante 
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no litoral de Aveiro, onde, sucessivamente, várias 
populações têm enfrentado esse problema (eg. 
FREITAS, 2010; FREITAS & DIAS, 2013; 
FREITAS, 2015; BASTOS et al., 2015; FREITAS 
& DIAS, 2017). Tais situações precisam ser 

mitigadas através de ações de médio e longo prazo, 
mas também, considerando-se a sua gênese e todo o 
seu desenvolvimento temporal ao longo da história 
humana. 

 
 

 
 

Figura 1. Localização da área de estudo (Furadouro). 
 

Entendemos que a História Ambiental, 
abordando de uma forma interdisciplinar o estudo da 
interação entre o Homem e o Ambiente, permite 
fornecer dados holísticos, podendo funcionar como 
uma ferramenta de apoio na questão da gestão 
costeira como parte da gestão integrada do território. 
Partindo do pressuposto que para melhor se gerir um 
dado território, se deva num primeiro plano 
conhecê-lo, pretendemos com este estudo discutir a 
relevância da História Ambiental para essa questão, 
tendo como exemplo a dinâmica de ocupação 
humana na localidade do Furadouro (litoral de 
Aveiro) e as vulnerabilidades a que a sua população 
se encontra sujeita. Tal análise de longa duração 
alicerçada no prisma da História Ambiental poderá 
facultar dados para um mais aprofundado 

reconhecimento das suas dinâmicas naturais e 
antrópicas, contribuindo para tomadas de decisão 
mais conscientes e esclarecidas por parte das 
entidades governativas. 

 
 

A HISTÓRIA AMBIENTAL COMO 
FERRAMENTA PARA A GESTÃO 
COSTEIRA 

 
 

Os litorais são sistemas de interface múltipla e 
com elevado dinamismo onde ocorrem fenómenos 
complexos que dificultam a sua gestão (eg. DIAS, 
2004; FREITAS, 2010; SANTOS, 2014). A 
ocupação humana de tais ecossistemas, como 
resumidamente se aludiu, tem provocado profundas 
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alterações na sua configuração. De fato, esse espaço 
já não se encontra sujeito somente às forças da 
natureza, mas cada vez mais às ações do Homem, 
tornando-se num produto social sujeito a estruturas 
políticas, económicas, sociais, culturais e mentais 
(FREITAS, 2010). A afirmação da necessidade de 
uma gestão costeira integrada surgiu particularmente 
após a conferência do Rio de Janeiro - RIO 92 - 
realizada em 1992, sendo algumas das suas 
diretrizes adoptadas posteriormente pela comissão 
europeia, com vistas a promover uma correta 
utilização do litoral pela sociedade, mantendo 
preservados os seus ecossistemas e paisagens 
(PINHO et al., 2008). 

Em Portugal, apesar dos discursos políticos que 
recorrentemente demonstram uma preocupação 
quanto à ocupação irregular do litoral e aos diversos 
impactos daí decorrentes (eg. FONSECA, 2007; 
BASTOS et al. 2015), na verdade, o que se assistiu a 
partir da década de 60 do século XX, foi uma 
incapacidade de articulação de gestão que se 
revelasse eficaz na resolução da situação, havendo 
uma profunda polarização de competências pelos 
órgãos responsáveis (SHMIDT et al., 2012). De 
fato, a gestão costeira integrada é considerada um 
dos maiores desafios do século XXI, uma vez que o 
seu pressuposto é compatibilizar diversos fatores 
“(…) de modo a que a exploração/utilização destas 
áreas seja efetuada de forma harmoniosa e 
sustentável, com o objetivo de preservar as suas 
potencialidades para as gerações futuras.” (DIAS et 
al. 2007). A ampliação de eventos de erosão 
costeira, em consonância com os riscos associados à 
elevação do nível médio do mar e outros fenómenos 
naturais extremos resultantes das alterações 
climáticas, têm pressionado os governos e gestores 
em geral (DIAS, 2007). Perante tais cenários, as 
entidades governativas procuram respostas. Busca-
se a implementação de um conceito de gestão 
integrada das zonas costeiras, o qual permita integrar 
harmoniosamente os múltiplos usos desse território 
(cf. DIAS, 2003, 2005, 2007). Algumas ações vêm 
sendo aplicadas há bastante tempo, como por 
exemplo, a instituição de diversos planos de 
ordenamento do litoral (GOMES, 2007) e a criação 
de grupos de trabalho constituídos por diversos 

especialistas com o objetivo de mitigar os 
problemas (FONSECA, 2007), tal como ocorreu 
através da organização do grupo de trabalho do 
litoral (SANTOS, 2014) e do grupo de trabalho 
para os sedimentos (ANDRADE et al. 2015). Com 
efeito, envolvendo equipas técnicas alargadas, este 
tipo de gestão implica uma acentuada 
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, para 
além de que, tratando-se do espaço litoral de um 
sistema múltiplo e aberto, é um conceito de difícil 
execução, devendo encontrar-se integrado numa 
perspectiva de gestão integrada do território (DIAS, 
2003).  

Ao se abordar o caso do Furadouro, localizado 
no litoral de Aveiro - o qual teve uma rápida e 
intensa evolução geomorfológica em muito 
proporcionada pelas atividades humanas 
historicamente desenvolvidas - acreditamos que a 
História Ambiental pode concorrer para ajudar a 
compreender a gênese de alguns dos problemas 
atuais, podendo facultar informações que permitam 
melhor conhecer o histórico de interação entre o 
Homem e o Ambiente, servindo como ferramenta 
de apoio no que respeita à questão da gestão 
costeira integrada. Nesse sentido, dada a referida 
complexidade de fenómenos e o constante 
dinamismo das zonas costeiras (DIAS, 2004; 
FREITAS, 2010), torna-se essencial, o aporte 
interdisciplinar e articulação entre as ciências 
naturais e as ciências humanas que a História 
Ambiental é capaz de promover ao considerar os 
sistemas como abertos e caóticos, complexos e 
imprevisíveis, influenciados por fatores aleatórios - 
incluindo-se o humano - e portanto, instáveis e não-
lineares (WORSTER, 1991; MARTINS, 2007). 
Com efeito, as considerações levantadas pela 
História Ambiental questionam “o papel e o lugar 
da Natureza na vida humana” de uma forma 
interdisciplinar (WORSTER, 1991). Como tal, 
trata-se de uma área do conhecimento cuja análise 
tem focado variadas questões relacionadas com a 
interação entre o Homem e o Ambiente, 
promovendo uma ampla articulação com diversas 
outras áreas do conhecimento (MCNEILL, 2003). 
O seu diferencial epistemológico é fundado na 
premissa de que os impactos humanos podem 
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ocasionar a degradação ambiental e que a natureza 
deve ser interpretada como um processo histórico 
em constante reconstrução ao longo do tempo, 
alterando, consequentemente, o horizonte 
cronológico de compreensão do mundo (PÁDUA, 
2010). Constitui, assim, uma análise efetuada de 
forma interdisciplinar, apoiada na premissa da 
indissociabilidade dos sistemas sociais e processos 
evolutivos dos ecossistemas. A tais processos 
interdependentes, aplica-se um trabalho de síntese e 
de observação de longa duração (WORSTER, 1991; 
MARTINS, 2007; FREITAS, 2010; PÁDUA, 2010). 
Como tal, ao integrar os processos relativos à 
Natureza ou Ambiente, organização social e 
económica, pensamento e desejo, observando-os 
como um todo, se permite aplicar uma visão 
dinâmica e interdisciplinar, entrelaçando esses 
diferentes prismas (WORSTER, 1991).  

Embora este campo historiográfico tenha 
surgido por volta da década de 70 do século XX, 
fruto das discussões em torno de questões 
ambientais e das alterações epistemológicas 
decorrentes (WORSTER, 1991; PÁDUA 2010), 
tendo já desenvolvido um sem número de estudos 
focalizados nas mesmas questões (cf. MCNEILL, 
2003), na Europa começou a desenvolver-se nos 
finais dos anos 80, consolidando-se no decurso da 
década de 90 (cf. WINIWARTER et al., 2004). Em 
Portugal, trata-se de um campo historiográfico 
emergente (cf. AMORIM & BARCA, 2012; 
GUIMARÃES & AMORIM, 2016). Apesar da 
avultada produção académica e da importância que a 
História Ambiental pode exercer no estudo da 
interação Homem e Ambiente, os ecossistemas 
aquáticos, especialmente os marinhos e lagunares 
carecem de análises por parte deste saber académico 
(MCNEILL, 2003). Mais recentemente têm surgido 
contribuições abordando os ecossistemas marinhos 
numa perspectiva da História Ambiental, embora 
relativamente aos litorais ainda sejam escassas, 
especialmente quanto à abordagem da inter-relação 
entre as cidades costeiras e tais ecossistemas 
(MOSLEY, 2014). No entanto, a História pode 
contribuir para a questão, contextualizando a 
complexidade atual dos sistemas costeiros e 
permitindo uma melhor compreensão das interações 

entre o Homem e o Meio através de análises de 
longa duração (FREITAS & DIAS, 2015b). No 
caso de Portugal, a análise diacrónica das relações 
entre o Homem e o Meio em zonas costeiras é 
recente (FREITAS, 2010). Não obstante, 
importantes encontros científicos foram realizados 
contemplando esse assunto, como por exemplo, os 
encontros “O litoral em perspectiva histórica (séc. 
XVI-XVIII). Um ponto da situação historiográfica” 
(AMORIM et al., 2002) e “Evolução geohistórica 
do litoral português e fenómenos correlativos: 
geologia, história, arqueologia e climatologia” 
(TAVARES et al., 2004). Noutros encontros 
científicos também surgiram análises concernentes 
a ecossistemas litorâneos numa perspectiva 
histórica, como ocorreu, por exemplo, no IV 
Encontro CITCEM intitulado “Cruzar Fronteiras: 
Ligar as Margens da História Ambiental” 
(AMORIM & BARCA, 2013). Do mesmo modo, 
têm surgido projetos como, por exemplo, o 
DATACOAST  (2002/2004), o SAL(H)INA (2004), 
o FMI 5000 (2010/2013), o KLIMHIST (2012/2015), 
ou grupos de investigação, tais como, a Rede 
BRASPOR - Base de Conhecimentos Relacionais 
Aplicados para o Ordenamento do Litoral; o SLIF - 
Sistemas Litorais e Fluviais: Dinâmicas, Mudanças 
Ambientais e Ordenamento do Território; ou o 
CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar 
Cultura, Espaço e Memória; que desenvolvem 
linhas de pesquisa atinentes à análise do litoral 
numa perspectiva histórica (GUIMARÃES & 
AMORIM, 2016). O paulatino incremento de 
encontros científicos e grupos de pesquisa relativos 
à História Ambiental nos últimos anos, demonstra a 
vitalidade desse campo historiográfico (AMORIM 
& BARCA, 2012; GUIMARÃES & AMORIM, 
2016). Como tal, a sua aplicação na análise 
interação Homem-Meio tem-se revelado frutífera, 
sendo seguramente um dos caminhos para a 
aproximação ao entendimento das dinâmicas 
complexas do litoral. Portanto, entendemos que 
este campo historiográfico não deve ser arredado da 
aplicação da multidisciplinaridade inerente à 
materialização de uma gestão costeira integrada, 
inserida no contexto de gestão integrada do 
território.  
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QUANDO O MAR SE REVOLTA: A 
VULNERABILIDADE DA ANTROPIZAÇÃO 
COSTEIRA, O CASO DA LOCALIDADE DO 
FURADOURO (LITORAL DE AVEIRO) 

 
 

O litoral de Aveiro, onde se situa a localidade 
do Furadouro (Figura 1), foi palco de uma rápida e 
intensa morfodinâmica costeira, da qual resultou o 
seu acidente geográfico mais notável, a laguna de 
Aveiro (MARTINS, 1947). A partir do limite 
meridional da lagoa de Esmoriz-Paramos, conhecida 
por barrinha de Esmoriz, situado na localidade de 
Cortegaça (Figura 1), supõe-se ter iniciado o 
desenvolvimento de uma restinga - cordão litoral 
arenoso formado por ação das correntes de deriva 
litoral e correntes de maré - que delimitou esse 
sistema lagunar (cf. BASTOS, 2015). Por volta do 
século X o corpo arenoso já se encontraria nas 
imediações do atual concelho de Ovar, uma vez que 
na documentação coeva se refere a existência de um 
porto marítimo em Ovar, à localização de salinas em 
Válega, situando próximas do mar as localidades de 
Cabanões e Vilar (Figura 1). A progressão da 
restinga entre os séculos XII e XIII, ocorreu até 
próximo da localidade da Torreira (Figura 1), uma 
vez que a intensificação da exploração de sal entre 
Ovar e Vagos (Figura 1), sustentam o 
desenvolvimento desse cordão arenoso e a proteção 
por si conferida quanto ao impacto direto do oceano, 
indispensável para a exploração salífera (cf. 
BASTOS, 2009; BASTOS & DIAS, 2012; 
BASTOS, 2015). Por volta do século XV, a restinga 
chegou às proximidades da localidade de São 
Jacinto, atingindo no século XVIII a região de Mira 
(Figura 1), altura em que a redução da circulação 
lagunar e das trocas hídricas com o oceano 
aumentaram o assoreamento da laguna. A formação 
do cordão arenoso separando o corpo hídrico 
lagunar do oceano atlântico, influenciou a ocupação 
e concomitante exploração dos recursos naturais 
desse território (eg. MARTINS, 1947. OLIVEIRA, 
1967. AMORIM, 1996, vol. I. BASTOS, 2009. 
BASTOS & DIAS, 2012; BASTOS, 2015).  

O caso da localidade do Furadouro, exemplifica 
a vulnerabilidade da antropização costeira, uma vez 

que foi paulatinamente ocupada pelo Homem ao 
longo do tempo, acabando por resultar numa 
localidade vulnerável aos eventos naturais como 
tempestades, galgamentos marítimos, inundações e 
erosão costeira. O conceito científico de 
vulnerabilidade é difuso, porém, o seu aspeto 
essencial é ser determinado pelo comportamento 
humano (BIRKMANN, 2006). Trata-se de um 
conceito multidimensional, o qual envolve vários 
fatores como os históricos, os culturais, os 
económicos, os políticos, os sociais e os 
ambientais, estando dependente de escalas e 
parâmetros cronológicos e espaciais definidos 
(WEICHSELGARTNER, 2016). De um modo 
geral, a vulnerabilidade pode ser definida como a 
susceptibilidade a danos que pode ocorrer num 
dado sistema ou comunidade aos níveis físico, 
económico, social ou político, resultantes de um 
evento considerado perigoso ou catastrófico cujas 
origens sejam naturais ou antropogénicas 
(CARDONA, 2004). Neste contexto, uma análise 
de longa-duração através da História Ambiental 
proporciona o conhecimento quanto à ocupação 
humana da localidade do Furadouro e os riscos 
históricos de vulnerabilidade a que a sua população 
está sujeita. A sua antropização abrange duas fases 
distintas: num primeiro momento tem efeito uma 
ocupação sazonal, constituída pelos pescadores 
através da implementação das suas pescarias, 
gradativamente essa ocupação passa a efetiva. Num 
segundo momento, ocorre uma ocupação baseada 
no turismo balnear, momento de maior 
antropização da localidade (BASTOS et al., 2015; 
FREITAS & DIAS, 2017). Numa perspectiva 
histórica serão analisadas tais fases, para 
posteriormente serem discutidas as opções políticas 
perante a vulnerabilidade da ocupação humana no 
Furadouro. 

  
Primeira fase de antropização – a atividade 
piscatória 
 

A primeira referência histórica ao topónimo 
“Furadouro” encontra-se num documento de 1354. 
A localidade situava-se na “gelfa”, nome medieval 
atribuído à restinga, a qual, como se viu, se 
encontrava em desenvolvimento. Segundo esse 
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diploma, o Furadouro era administrativamente 
adstrito à localidade de Cabanões, Ovar 
(LARANJEIRA, 1984; LAMY, vol. I, 2001). A 
ocupação humana neste trecho costeiro era, então, 
bastante reduzida. Com efeito, esse território era 
utilizado por particulares, pelo mosteiro de Grijó e 
pela população de Ovar, como área de pasto para 
gado, situação que se sabe ter ocorrido entre 1283 e 
pelo menos 1355 (OLIVEIRA, 1964; LARANJEIRA, 
vol. I, 2001; BASTOS & DIAS, 2012). Mais tarde a 
restinga foi ocupada pelos pescadores de Ovar que 
começaram a exercer a pesca marítima através desse 
corpo arenoso, uma vez que era o local mais 
próximo para a pescaria de mar (OLIVEIRA, 1964). 
O primeiro documento referente a esta atividade no 
Furadouro data de 1501, altura em que se pode 
seguramente afirmar que os pescadores já a 
exerciam nessa localidade (OLIVEIRA, 1964; 
BASTOS & DIAS, 2012). Antes de 1549 os 
pescadores de Ovar já pescavam ao longo da 
restinga que se havia formado, chegando a exercer a 
atividade nas localidades da Torreira, de São Jacinto 
e de Aveiro (Figura 1). A partir de 1600 já existiam 
quatro companhas de pesca compostas por cerca de 
200 homens (OLIVEIRA, 1967; LARANJEIRA, 
1984; LAMY, 2001, vol. I; LAMY & RODRIGUES, 
2000). Tais exemplos demonstram que a atividade já 
estava suficientemente desenvolvida e que os 
pescadores acompanharam a progressão da restinga 
arenosa para exercer as suas pescarias, o que suporta 
a ideia de que o Furadouro terá sido a primeira 
colónia de pescadores de Ovar. Porém, a pesca na 
restinga tinha um caráter sazonal, uma vez que no 
Inverno os pescadores regressavam a Ovar ou então 
dirigiam a atividade para litorais abrigados ou 
estuários fluviais (OLIVEIRA, 1967; LAMY & 
RODRIGUES, 2000; LAMY, 2001, vol. I; BASTOS 
et al., 2015; FREITAS & DIAS, 2017). O caráter 
sazonal de ocupação humana no Furadouro é 
indiretamente aferido em 1758 através do Inquérito 
Paroquial da freguesia de São Cristóvão de Ovar, 
quando se afirma que somente durante o Verão, os 
pescadores aí se dirigiam para lançarem as suas 
redes de arrasto, capturando principalmente sardinha 
(ANTT, Memórias Paroquiais, vol. 26, n.º 45, fol. 
356). Com efeito, segundo tradição oral, toda a 

região da restinga arenosa onde se localiza o 
Furadouro não teria uma ocupação populacional 
efetiva. Aquando do terramoto de Lisboa de 1 de 
novembro de 1755 e o subsequente tsunami, houve 
um galgamento marítimo até cerca de 3 
quilómetros de distância do Furadouro, chegando à 
localidade do Carregal (extremo setentrional da 
laguna – Figura 1). No entanto, não houve registo 
de danos ou vítimas, subentendendo-se que se 
tratava de um território sem ocupação humana 
(FREITAS & DIAS, 2015, 2017).  

A partir de meados do século XVIII o 
Furadouro começou a ser lentamente ocupado pelo 
Homem. Vários fatores contribuíram para um 
acentuado desenvolvimento da atividade piscatória, 
promovendo a procura desse espaço costeiro para a 
sua prática. A introdução da “arte xávega” em 
substituição do “chinchorro”, terá contribuído para 
o aumento da captura de pescado (AMORIM, 1996, 
vol. I; AMORIM, 2001). A instalação de uma 
fábrica de conserva de sardinhas por João Pedro 
Mijoule, o início de investimento de capital nas 
companhas de pesca, a proibição régia de 
importação de sardinha galega protegendo a 
produção nacional, a isenção régia de serviço 
militar outorgada aos pescadores de Ovar e a 
abolição dos direitos régios sobre as pescarias, 
também incentivaram o desenvolvimento da 
atividade piscatória no Furadouro. Tais fatores 
induziram o crescimento “urbano” na localidade, 
desenvolvendo-se infraestruturas relacionadas à 
venda e conservação do pescado, tais como, 
armazéns e fábricas de conserva (OLIVEIRA, 
1967; AMORIM, 1996, vol. I; LAMY & 
RODRIGUES, 2000; LAMY, 2001, vol. I, vol. II; 
AMORIM, 2001; BASTOS et al., 2015; FREITAS 
& DIAS, 2017). Consequentemente, o número de 
pescadores aumentou, acompanhando o ritmo 
crescente da atividade. Em 1763 estima-se que 
haveriam entre 480 a 640 pescadores nas 
companhas da região, em 1801 haveria 666 
pescadores e em 1835 o número de homens ligados 
à pesca seria de cerca de 1000 (AMORIM, 2001; 
FREITAS & DIAS, 2017). O crescimento do 
número de companhas ao longo da costa de Aveiro 
nas localidades da Torreira, de São Jacinto, do 

71



Mares e Litorais: Perspetivas transdisciplinares  -  Tomo VII da Rede BRASPOR 

Olegário N.A. Pereira e Maria Rosário Bastos 

Furadouro, de Paramos, de Esmoriz e de Espinho 
(AMORIM, 2001) e o consequente aumento de 
captura de sardinha, assevera o crescimento da 
atividade ao longo da restinga arenosa. O 
crescimento da atividade e do número de homens a 
ela dedicados é representado também pelos cerca de 
380 “palheiros” que em 1827 existiam no Furadouro 
(FREITAS & DIAS, 2017). Usados pelos 
pescadores como habitação ou instalação para 
guardar os apetrechos piscatórios, eram construções 
de madeira, assentes na areia e sem soalho, o que os 
tornava facilmente removíveis. Localizavam-se 
essencialmente na duna norte, próximos do mar (eg. 
LARANJEIRA, 1984; LAMY, 2001, vol. I; 
BASTOS et al., 2015). Embora removíveis, ao 
longo da segunda metade do século XIX e da 
primeira metade do século XX, várias destas 
infraestruturas foram destruídas devido à erosão 
costeira e a galgamentos do mar. Com efeito, os 
índices de erosão costeira demonstram que em 112 
anos (1857-1969) houve um intenso recuo da linha 
de costa, o qual teria atingido cerca de 450 metros 
(LAMY & RODRIGUES, 2000; BASTOS et al., 
2015). Acompanhando a erosão costeira, entre 1857 
e 1969, contabiliza-se a destruição de “palheiros” e 
outros edifícios expostos a condições de 
vulnerabilidade devido à sua proximidade com o 
mar, totalizando 106 casos (LARANJEIRA, 1984; 
LAMY & RODRIGUES, 2000; BASTOS et al., 
2015; FREITAS & DIAS, 2017).  

Estes dados parecem refletir precisamente o 
início da fixação populacional permanente no 
Furadouro. Por um lado, como se viu, observa-se um 
crescimento da atividade piscatória marítima, 
através das técnicas de pesca e conservação de 
pescado mais produtivas, incentivos régios e 
introdução de capital na atividade, promovendo o 
comércio e a instalação de infraestruturas de caráter 
mais permanente, tais como, fábricas de conserva e 
armazéns. Segundo Constantino Lacerda Lobo, no 
início do século XIX a salga da sardinha na “costa 
de Ovar” (Furadouro) ocorria no Verão, mas 
também, durante o Inverno. Aliás, o autor refere 
mesmo “Em Ovar me informaraõ, que grande parte 
da sardinha, que de Inverno se pesca nesta Costa, he 
salgada em tinas (…)” (LOBO, 1812a, tomo IV, p. 

289, nota c),  demonstrando a continuidade das 
pescarias durante o Inverno. Segundo o mesmo 
autor, na costa de Ovar os pescadores “(…) 
occupaõ-se na Pesca 8 ou 9 mezes no anno.” 
(LOBO, 1812b, tomo IV, p. 344, nota b). Boa parte 
dos galgamentos que causaram a destruição de 
“palheiros” ocorreram nos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março (cf. LARANJEIRA, 1984; 
LAMY & RODRIGUES, 2000; BASTOS et al., 
2015), portanto, indicando que nesse período os 
pescadores mantinham as suas instalações durante 
todo o ano na localidade. Por outro lado, sendo 
igualmente em meados do século XIX (1850-60) 
que algumas famílias mais abastadas da região 
começaram a se dirigir para a praia do Furadouro 
no Verão, utilizando os “palheiros” para sua 
acomodação (FREITAS, 2010; FREITAS & DIAS, 
2017) é natural que os pescadores procurassem 
manter as estruturas para as rentabilizar no Verão 
seguinte. 

 
Segunda fase de antropização – o turismo 
balnear 
 

A segunda fase de antropização do Furadouro, 
ocorreu a partir do momento no qual a localidade 
começou a ser procurada para a prática da 
vilegiatura marítima (BASTOS et al., 2015; 
FREITAS & DIAS, 2017). Embora em meados do 
século XIX, algumas famílias abastadas da região 
se dirigissem à praia do Furadouro durante o Verão, 
somente com a democratização do uso do litoral em 
finais desse século e com a melhorias das 
condições sociais ao longo da primeira metade do 
século XX, se inicia a intensificação de ocupação 
humana por via do turismo balnear. Com efeito, 
embora a moda dos “banhos de mar” se tenha 
instituído anteriormente, o Furadouro não tinha 
acessos viários ou ferroviários que permitissem 
uma fácil deslocação até os seus areais (FREITAS, 
2010; PINTO, 2011; BASTOS et al., 2015; 
FREITAS & DIAS, 2017). A partir das décadas de 
30, 40 e 50, a procura de turistas promoveu a 
reestruturação urbana da localidade. O fulcro de 
interesse das pessoas em se deslocar ao Furadouro, 
estava relacionado especialmente com a vilegiatura 
marítima, embora o turismo de cariz religioso 
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atraísse visitantes na segunda semana de setembro, 
aquando da celebração das “festas do mar” ou 
“festas dos pescadores” (PINTO, 2011). 

Por essa altura, várias obras foram efetuadas na 
localidade com o intuito de serem oferecidas as 
melhores condições aos turistas, a exemplo do que 
ocorria na localidade de Espinho (localizada a norte 
do Furadouro), onde se desenvolvia um “resort 
turístico” bastante popular e economicamente 
lucrativo. Pretendia-se desenvolver a localidade do 
Furadouro, tornando-a uma área urbana moderna e 
infraestruturalmente bem equipada (LAMY & 
RODRIGUES, 2000; PINTO, 2011; FREITAS & 
DIAS, 2017). Nesse sentido, foram construídas a 
“avenida marginal” e a “esplanada”, surgindo 
também alojamentos, sistemas de transporte, 
comunicações, energia elétrica, água, esgotos, 
ligações viárias, telégrafo, telefone, serviço postal, 
cafés, restaurantes, cinemas, áreas de desporto e 
lazer, entre outras comodidades (PINTO, 2011; 
FREITAS & DIAS, 2017). Em 1942 foi inaugurada 
a “Pensão Turismo”, gerida em regime de 
exploração pela “Sociedade de Melhoramentos da 
Praia do Furadouro” (PINTO, 2011). Em 1946 foi 
inaugurado o primeiro hotel, chamado “Hotel Mar e 
Sol” (LAMY & RODRIGUES, 2000; PINTO, 
2011). Em 1948 surgiu mais um alojamento, cujo 
nome era “Pensão Moliceiro”. Por outro lado, o 
Carnaval de Ovar, produzido pela primeira vez em 
1952, certamente terá levado forasteiros a 
hospedarem-se no Furadouro, uma vez que a “Junta 
de Turismo da praia do Furadouro” participou 
ativamente na sua concepção (PINTO, 2011). Entre 
1944 e 1954, foram também inaugurados quatro 
cafés na “Avenida Marginal” (LARANJEIRA, 1984; 
LAMY & RODRIGUES, 2000; PINTO, 2011). 
Todas estas infraestruturas de acomodação e lazer 
revelam o crescimento do turismo na praia do 
Furadouro.  

A afluência de turistas resultou numa cisão 
social afastando os pescadores para o sul da 
localidade (PINTO, 2011; FREITAS & DIAS, 2015, 
2017). As autoridades começaram a autorizar a 
acomodação dos turistas somente em casas 
(palheiros) inspecionados para o efeito e que 
tivessem todas as condições necessárias para tal. 

Alegavam-se motivos de higiene para essas 
alterações, por forma a que a atividade piscatória 
não interferisse com o bem-estar dos banhistas e as 
acomodações fossem aceitáveis (PINTO, 2011). 
Conforme o turismo se desenvolveu e a atividade 
piscatória foi diminuindo, os atores sociais da 
comunidade alteraram e os pescadores começaram 
a ser marginalizados e suas comunidades afastadas 
para as zonas periféricas da localidade (FREITAS 
& DIAS, 2017). Na verdade, a atividade piscatória 
no Furadouro enfrentava já uma fase de declínio 
desde cerca do ano de 1915, sendo que em 1935 
apenas operavam 4 companhas na localidade, 
reduzindo progressivamente até restar somente uma 
em atividade no ano de 1968 (LAMY & 
RODRIGUES, 2000; BASTOS et al., 2015; 
FREITAS & DIAS, 2017). Não obstante as 
companhas de arte xávega terem subsistido, na 
década de 80 do século XX, o turismo já havia 
superado a atividade piscatória enquanto motor 
económico local. O Furadouro tornou-se em uma 
cidade dormitório para população que trabalha em 
Ovar, ou de segunda residência para turistas. O 
crescimento da malha urbana deu-se de forma 
desorganizada, sem planificação específica que 
tivesse em consideração questões como a 
vulnerabilidade e o risco resultante da construção 
junto da linha costeira (FREITAS & DIAS, 2017). 
Em época balnear estima-se que a população 
residente no Furadouro seja de cerca de vinte mil 
habitantes (VALENTE, 2015). 

 
O mar revolto versus as ações políticas 
serenas – análise das opções tomadas perante 
a vulnerabilidade da antropização do 
Furadouro 
 

A localidade do Furadouro encontra-se 
inserida num trecho litorâneo considerado de alta 
vulnerabilidade devido ao elevado processo 
erosivo, perdas significativas de território e 
alterações dos ecossistemas. Trata-se, com efeito, 
de uma frente costeira urbanizada exposta às ações 
do mar (Figura 2). 

A pressão urbana é enorme e o risco a que 
estão expostas as construções na beira-mar são 
agravadas pelo elevado défice sedimentar 
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(PEREIRA & COELHO, 2013). As análises 
relativas aos processos históricos de galgamentos 
marítimos, erosão costeira e consequente destruição 
de infraestruturas, demonstram que a 
vulnerabilidade da antropização desse trecho 
costeiro não é recente. Verifica-se que é um 
problema que tem aumentado ao longo do tempo, 

conforme o crescimento da urbanização junto da 
linha de costa, em consonância com o aumento do 
défice sedimentar e da ocorrência de ações do mar 
ou fenómenos de tempestades marítimas (eg. 
LARANJEIRA, 1984; LAMY & RODRIGUES, 
2000; BASTOS et al., 2015; FREITAS & DIAS, 
2017).  

 

 
 

Figura 2. Frente costeira urbanizada do Furadouro (montagem a partir de “A terceira Dimensão Fotografia Aérea, 
disponível: http://portugalfotografiaaerea.blogspot.com/search/label/Furadouro%20%28Ovar%29). 

 
Os primeiros problemas documentados quanto à 

progressão do mar ocorreram em 1841 e 1857, 
repetindo-se em 1863, 1868, 1887, 1888 e 1889, 
resultando na destruição de vários “palheiros” 
(LARANJEIRA, 1984; LAMY, vol. I, 2001; 
BASTOS et al., 2015; FREITAS & DIAS, 2017). 
Há uma forte possibilidade que tais desastres tenham 
sido resultado das diversas fases de obras efetuadas 
na barra do Rio Douro, entre 1790 e 1904, e na 
construção do porto de Leixões e seus molhes, entre 
1884 e 1895. Tais procedimentos diminuíram a 
carga sedimentar provinda dos rios localizados a 
norte do Douro, no primeiro caso, e alteraram as 
correntes litorâneas depositando os sedimentos em 
alto mar, no segundo caso (FREITAS & DIAS, 
2015, 2017). Novas situações de invasão marítima e 
destruição de edifícios ocorreram nos anos de 1905, 
1912, 1924, 1938, 1939, 1940 e 1946 (LARANJEIRA, 

1984; LAMY, vol. II, III, IV, 2001; BASTOS et al., 
2015; FREITAS & DIAS, 2017), talvez potenciadas 
pela expansão dos molhes do porto de Leixões 
efetuada na década de 30 (FREITAS & DIAS, 
2017). A diminuição de carga sedimentar também 
agudizou por essa altura, especialmente pela 
intensa construção de barragens em cursos fluviais 
a norte do trecho litorâneo aludido, como a 
barragem do Lindoso em 1922 (DIAS, 2005) e 
entre os anos de 1958 e 1985, especialmente no Rio 
Douro e seus afluentes (FREITAS & DIAS, 2017). 
Com efeito, estimativas apontam que desde inícios 
do século XX, devido à construção de barragens, a 
redução de área drenada na maioria das bacias 
hidrográficas terá sido de cerca de oitenta e cinco 
por cento (DIAS, 1990). Estima-se ainda que os 
aproveitamentos hidroelétricos e hidro agrícolas 
representem a retenção de mais de oitenta por cento 
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dos volumes de areia transportados em regime 
natural pelos rios (DIAS, 2005). No caso do rio 
Douro, principal fornecedor de areias ao litoral em 
análise, estima-se que em regime natural debitaria 
carga sólida anual na ordem dos cerca de 
1,8x106m3, sendo que, após conclusão das diversas 
obras estuarinas e fluviais, terá diminuído o volume 
de inertes transportados por um fator superior a 7, 
reduzindo para cerca de 0,25 x 106m3 por ano 
(OLIVEIRA et al., 1982). Acresce a este problema a 
dragagem e extração de areias nos cursos fluviais e 
na costa (LARANJEIRA, 1984; DIAS, 2005; 
BASTOS et al., 2015; FREITAS & DIAS, 2015, 
2017). Piorando a situação, a construção de obras de 
defesa costeira na localidade de Espinho, situada a 
norte do Furadouro e constantemente afetada por 
problemas relacionados com a erosão costeira, 

influenciou o transporte de sedimentos para 
barlamar, diminuindo a sua deposição na localidade 
em análise (DIAS et al., 2005; FREITAS, 2010, 
2013, 2015; BASTOS et al., 2015; FREITAS & 
DIAS, 2017). Não bastassem todas estas questões, 
as quais influenciaram a erosão costeira e a 
progressão marítima, a “Junta de Turismo do 
Furadouro” decidiu em 1957 eliminar as dunas 
situadas entre o mar e a “Avenida Marginal” 
(LAMY, 2001, vol. III). Pretendia-se que os turistas 
pudessem observar melhor o mar a partir do “Hotel 
Mar e Sol”. A construção da “esplanada”, obrigou 
igualmente ao nivelamento do sistema dunar em 
toda a frente marítima da localidade, passando a ser 
esta infraestrutura, a “Avenida Marginal” e os 
edifícios junto da praia, a constituírem a linha fixa 
de costa (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Hotel Mar e Sol nos finais da década de 40 e Avenida Marginal na década de 60 do século XX (Ovar Memórias). 
 

Além disso, entre 1946 e 1969 permitiu-se a 
exploração de areia da praia do Furadouro para a 
construção civil, eliminando-se progressivamente a 
proteção natural oferecida pelas dunas (FREITAS & 
DIAS, 2017). Tais ações tiveram certamente uma 
influência direta na destruição observada nos anos 
seguintes (BASTOS et al., 2015; FREITAS & 
DIAS, 2017). Com  efeito nos anos de 1957, 1958, 
1960, 1964, 1965, 1969 e 1971, dão-se mais 
situações de erosão costeira, galgamentos marítimos 
e destruição de infraestruturas (LARANJEIRA, 
1984; BASTOS et al., 2015; FREITAS & DIAS, 
2017). Somente a partir destes últimos 
acontecimentos as autoridades governativas 
começaram a preocupar-se com a situação de 
vulnerabilidade no Furadouro. Como se viu 
anteriormente, embora já houvessem casos de 

destruição de edifícios, a sua importância não era 
economicamente e socialmente relevante para gerar 
preocupação por parte do governo central. A 
maioria das construções atingidas em períodos 
anteriores foram os “palheiros” dos pescadores, os 
quais não eram considerados valiosos. Por outro 
lado, por esta altura, o turismo já representava um 
importante investimento na localidade por parte das 
elites locais. A malha urbana já havia começado a 
expandir-se, pelo que, se tornava imperativo uma 
solução para esse problema. Dado o avultado 
investimento necessário para a construção de 
estruturas de proteção costeira, tal solução passava 
pelo governo central (FREITAS & DIAS, 2015, 
2017).  

As primeiras obras ocorreram em setembro de 
1958 sob a direção dos Serviços Marítimos, com o 
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intuito de proteção da “Avenida Marginal”, a zona 
mais fustigada pelos galgamentos do mar. 
Construiu-se um paredão de pedras soltas, ou 
enrocamento, com cerca de 100 metros de extensão, 
através da deposição de toneladas de grandes pedras. 
Foi uma obra que não teve resultados, conforme se 
verifica pela continuidade de problemas nos anos 
subsequentes (LARANJEIRA, 1984; LAMY & 
RODRIGUES, 2001; LAMY, 2001, vol. III, IV; 
BASTOS et al., 2015). Com efeito, em 1960 a 
recém reconstruída “esplanada” volta a ser 
danificada por um galgamento marítimo (FREITAS 
& DIAS, 2015). Somente após nova investida do 
mar durante o inverno de 1971, causando novamente 
estragos na “Avenida Marginal” e alguns edifícios 
próximos, o assunto chega ao poder central através 
de uma intervenção de um deputado no Parlamento 
clamando pela tomada de medidas efetivas por 
forma a ser oferecida proteção à localidade, suas 
infraestruturas e seus habitantes. Os serviços 
marítimos dispunham de um projeto de ampla 
intervenção nesse trecho litorâneo, cujo objetivo era 
a proteção da frente costeira do Furadouro e o 
alargamento da praia por forma a garantir a 
possibilidade de continuação do seu usufruto para o 
turismo balnear. O projeto foi aprovado e a 
construção de tais defesas ocorreu entre 1971 e 1974 
(FREITAS & DIAS, 2015, 2017).  Por forma a se 
garantirem os objetivos propostos no projeto, 
ocorreu a construção de um enrocamento frontal 
com cerca de 1300 metros de extensão e cuja largura 
variava entre os 15 metros até 22 metros na zona de 
contato com o mar, o qual defenderia a frente 
costeira, acompanhado da construção de três grandes 
esporões (estrutura rígida de engenharia costeira 
utilizada na proteção contra a erosão, disposta 
transversalmente ao desenvolvimento da linha de 
costa) com cerca de 200 metros de comprimento e 
distanciados entre si em cerca de 350 metros, 
firmados no enrocamento frontal. A sul do terceiro 
esporão, mais um enrocamento frontal com 
aproximadamente 300 metros de extensão foi 
construído (LARANJEIRA, 1984; BASTOS et al., 
2015; FREITAS & DIAS, 2017).  

Embora se tratem de obras de vulto, não 
impediram a continuidade do recuo da linha de 

costa. A erosão continuou devido especialmente à 
extração de areias no litoral e nos cursos fluviais, à 
construção de obras de defesa costeira semelhantes 
a norte do trecho costeiro aludido, retendo os 
sedimentos e provocando erosão a sotamar, bem 
como, devido à baixa drenagem de sedimentos 
provindos dos rios a norte desse trecho litorâneo, 
nomeadamente do Rio Douro (LARANJEIRA, 
1984; DIAS et al., 2005; BASTOS et al., 2015; 
FREITAS & DIAS, 2017). Para complicar mais 
esta situação, tais obras de defesa costeira frente ao 
Furadouro, proporcionaram uma sensação de 
segurança às populações, aumentando a atividade 
imobiliária na região, e consequentemente, a 
expansão urbana na frente marítima, artificializando-
a e aumentando a sua vulnerabilidade (FREITAS & 
DIAS, 2015. 2017). Entre Espinho e o Furadouro a 
costa encontra-se artificializada pela construção de 
obras de defesa costeira, embora a erosão se 
mantenha, tal como demonstram diversos estudos 
quanto ao recuo da linha de costa, assegurando uma 
intensa erosão no trecho litorâneo em análise, 
especialmente em frente do Furadouro e a sul (eg. 
FERREIRA & DIAS, 1991; ÂNGELO, 1991; 
DIAS et al., 2005; FREITAS & DIAS, 2015, 
2017). Mais recentemente, análises apontaram que 
o litoral a norte da praia do Furadouro apresentava 
deposição natural de sedimentos encontrando-se em 
fase de estabilização, enquanto o litoral a sul, 
encontrava-se em fase de erosão crítica com perda 
do sistema dunar. Enquanto na parte norte se 
denotava o efeito da construção das defesas 
costeiras, permitindo uma ligeira acreção, a sul, a 
amplitude de erosão devia-se especialmente a estas 
estruturas. Tal erosão tem sido maior a partir do 
ano de 2010, chegando a haver um recuo da linha 
de costa em cerca de 10 metros por ano 
(VALENTE, 2015). 

O problema da artificialização através da 
implementação de estruturas rígidas de proteção 
sejam frontais ou longitudinais (os chamados 
esporões), é que as mesmas se têm revelado 
ineficazes perante o avanço do mar e a erosão 
costeira. Em 1981 e 1984 deram-se dois 
galgamentos do mar (LARANJEIRA, 1984). Na 
década de 90 do século XX a carência de 
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sedimentos na praia do Furadouro era evidente e os 
turistas utilizavam os enrocamentos como zona de 
praia (DIAS et al., 2005). Em 1996 um temporal 
causou alguns estragos na “Avenida Marginal” e no 
esporão sul (VALENTE, 2015). Este esporão mais a 
sul, um daqueles três construídos no Furadouro entre 

1971 e 1974, acabou por ser reconstruído no ano de 
1998 (RAMOS, 2011). Nos anos de 2001, 2003 e 
2005, novos fenómenos de tempestades 
provocaram diversos estragos na localidade e nas 
obras de defesa costeira, resultando em eventos de 
erosão (VALENTE, 2015).  

 

 
 

Figura 4. Galgamentos marítimos em Janeiro de 2018 no Furadouro (imagem do autor). 
 

No ano de 2010 dois grandes temporais de 
sudoeste abateram-se sobre o litoral do Furadouro e 
o mar galgou novamente (RAMOS, 2011; BASTOS 
et al., 2015; FREITAS & DIAS, 2017). Além de ter 
provocado danos na “Avenida Marginal”, a erosão 
sedimentar na praia norte do Furadouro formou uma 
arriba vertical de cerca de 4 a 6 metros de altura, 
tendo a praia recuado na ordem dos 60 a 70 metros 
(RAMOS, 2011). Em 2013 a forte agitação marítima 
provocou um galgamento do mar a norte do esporão 
norte (VALENTE, 2015). Em 2014, novos 
temporais atingiram a localidade, nomeadamente a 
tempestade “Hércules” ocorrida em janeiro e a 

tempestade “Stephanie” ocorrida em março, 
provocando novamente diversos danos (BASTOS 
et al., 2015). Com efeito, registaram-se 
galgamentos do mar e inundações na malha urbana, 
resultando na destruição de diversos 
estabelecimentos comerciais e inundação de 
diversas habitações. No mês de fevereiro do ano de 
2015 a agitação marítima provocou novos 
galgamentos e inundações (VALENTE, 2015). 
Atualmente, o galgamento marítimo repete-se, 
forçando as autoridades e a população a um 
constante “estado de alerta” (Figura 4). 

Perante este cenário ininterrupto de destruição 
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face às investidas do mar, as autoridades têm 
tomado várias medidas no sentido de protelar a sua 
progressão sobre a localidade e os danos 
frequentemente causados, tanto nos edifícios, quanto 
nas próprias estruturas de defesa construídas ao 
longo deste trecho costeiro. Embora tais estruturas 
tenham sido relativamente eficazes até o ano de 
2010, a partir das tempestades anteriormente 
aludidas que ocorreram nesse ano, perderam a sua 
eficácia. Logo após esse período de intempérie 
marítima, deram-se intervenções de emergência com 
a colocação de um grande enrocamento para 
diminuir os galgamentos sobre a “Avenida 
Marginal”. Seguiram-se intervenções na praia para 
assegurar a sua reabilitação atempada para a época 
balnear que se seguia, movimentando-se cerca de 30 
a 40 mil metros cúbicos de areia da zona de 
rebentação ao longo de uma extensão de cerca de 
300 metros. Houve um reforço e alargamento da 
defesa longitudinal adjacente ao esporão norte, pelo 
reperfilamento de 25 metros de talude e coroamento 
junto da raiz do esporão, demolição de dois 
varandins e recuo da marginal, e ainda, o reforço de 
coroamento da estrutura. Também se efetuaram 
reabilitações de rombos na defesa entre os esporões 
norte e sul (RAMOS, 2011; VALENTE, 2015). Em 
2011 concluíram-se as reparações nos esporões e 
construiu-se uma estrutura de proteção longitudinal 
a norte do esporão norte com 185 metros de 
comprimento, a primeira fase de uma intervenção 
que pretendia chegar aos 400 metros no ano seguinte 
(RAMOS, 2011). Porém, somente no ano de 2013, 
tal situação só passou das intenções para a prática, 
quando face aos novos galgamentos observados, foi 
necessário o prolongamento da referida proteção, 
para além de requalificação dunar (VALENTE, 
2015). Quando em 2014 as tempestades “Hércules” 
e “Stephanie” voltaram a causar estragos no 
Furadouro, evidenciou-se que as proteções de defesa 
costeira não eram ainda suficientes. A população 
exigia naquele momento “obras sérias” (BASTOS et 
al., 2015), parecendo tomar maior consciência da 
vulnerabilidade resultante da proximidade da costa e 
dos constantes episódios de galgamento marítimo e 
erosão costeira. A segurança que os frequentadores 
do Furadouro – habitantes e turistas - evidenciaram 

depositar nas defesas de proteção costeira num 
inquérito realizado durante a época balnear de 2006 
(PINHO et al., 2008; FREITAS & DIAS, 2017), 
pareciam esmorecer dadas as constantes 
demonstrações de impotência perante a força do 
mar. O governo, perante a gravidade do caso, 
anunciou uma equipa para proceder a uma 
avaliação da estratégia de gestão costeira a adoptar 
e para gizar novos “planos de ordenamento da orla 
costeira”, servindo de referência aos “planos de 
ordenamento do litoral” (BASTOS et al., 2015).  

Dessa nomeação de especialistas, surgiu em 
dezembro de 2014 o relatório do “Grupo de 
trabalho do litoral”, criado pelo Despacho 
6574/2014 de 20 de maio de 2014 (cf. SANTOS, 
2014.). Adotando procedimentos relacionados à 
Gestão Costeira Integrada e envolvendo os 
diferentes atores sociais, grosso modo, as principais 
conclusões evidenciadas, refletem sobre o aumento 
de processos de erosão costeira, galgamentos 
marítimos e subida do nível médio do mar a curto, 
médio e longo prazos. Nesse sentido, evidenciam a 
necessidade da adopção das estratégias de 
acomodação e relocalização das populações, 
contrariamente à estratégia de proteção costeira 
como resposta imediata aos riscos (SANTOS et al., 
2015). Como se observou neste estudo, a opção 
levada em consideração no Furadouro, tem sido a 
estratégia de proteção costeira. Mas qual o custo 
económico dessa opção? Uma breve análise aos 
custos associados às obras de proteção na frente 
costeira da localidade, demonstram avultados 
investimentos. Com efeito, considerando a 
atualização de valores recorrendo-se à ferramenta 
de “Atualização de Valores com Base no IPC” 
disponível no site do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o enrocamento construído em 
1958 e cujo estipêndio foi de 80,500 mil escudos 
(LARANJEIRA, 1984), custaria atualmente cerca 
de 36,256 mil euros. Já a obra de proteção que se 
desenvolveu entre 1971 e 1974 com a construção 
do enrocamento frontal e os três esporões avaliada 
em 16,295,348 milhões de escudos 
(LARANJEIRA, 1984), custaria hoje cerca de 
2,655,854 milhões de euros. A estes custos some-se 
o valor de 2,253,666 milhões de euros de obras e 
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intervenções entre os anos de 2002 e 2014 e somente 
nesses períodos cronológicos onde as investidas do 
mar exigiram maior investimento (VALENTE, 
2015), os custos são de cerca de 4,945,776 milhões 
de euros. Acresce também o valor de 20,486,046 
milhões de euros de obras realizadas entre os anos 
de 1994 e 2014, contudo, por se tratar de um valor 
total de intervenções em várias praias (Maceda, 
Esmoriz, Cortegaça, Furadouro), não se consegue 
cotejar somente o relativo a esta localidade 
(VALENTE, 2015). Acrescendo a estes gastos, o 
“Grupo de Proteção do Litoral” apresenta também 
como estratégia a alimentação artificial de areia, 
referindo a necessidade de este procedimento ser 
implementado no trecho litorâneo de Aveiro por 
forma a proteger o sistema lagunar e os seus 
ecossistemas e populações, estimando “(…) até 
2100, em dois cenários de subida do nível médio do 
mar […] A estimativa do custo total para estes dois 
cenários varia entre 740 e 780 milhões de euros nas 
primeiras três décadas e entre 1900 e 2300 milhões 
de euros em nove décadas.” (SANTOS et al., 2015, 
p. 6-7). A constituição de um “Grupo de Trabalho 
dos Sedimentos” por despacho do Secretário de 
Estado do Ambiente de 17 de abril de 2015, cuja 
função seria a “(…) preparação da execução de uma 
primeira ação de alimentação de elevada magnitude 
de areia (“shot” de areias) na zona costeira mais 
exposta à ação do mar.” (ANDRADE et al., 2015, p. 
2), vai de encontro às considerações do “Grupo de 
Trabalho do Litoral” de aplicar areia artificialmente 
no trecho costeiro onde se insere o Furadouro 
(SANTOS, 2014), chegando a precaver, no caso de 
falta de verba, esse trecho como prioritário, devido à 
sua forte erosão. A avaliação dos custos apresentada 
medeia entre os 30 e os 60 milhões de euros, 
acrescendo o valor dos Estudos de Impacto 
Ambiental (ANDRADE et al., 2015). Segundo o 
“Grupo de Trabalho do Litoral”, no caso do 
Furadouro, por se tratar de uma localidade com 
considerável urbanização para se efetuar o seu 
realocamento, a medida de manutenção da estratégia 
de defesa costeira, realizada até agora, deve ser 
mantida (SANTOS, 2014; FREITAS & DIAS, 
2017). Contudo outras opiniões sustentam uma 
estratégia concertada que envolva a realimentação 

artificial do litoral, ancoradas nas estruturas de 
proteção disponíveis, complementadas com a 
reconstrução do cordão dunar, mas não olvidando 
um paulatino processo de realocação de 
infraestruturas situadas em zona de risco 
(FERREIRA, 2014). A análise efetuada demonstra 
que a antropização histórica do trecho litorâneo do 
Furadouro e as ações cometidas sobre os 
ecossistemas naturais agudizaram o problema de 
erosão costeira, colocando a população numa 
situação de extrema vulnerabilidade. Perante tais 
dados, resta questionar se os valores gastos na 
contínua reparação e incremento das estruturas de 
proteção costeira do Furadouro, serão 
eventualmente canalizados no futuro para uma 
aplicação geral que contemple as diferentes 
estratégias enunciadas.  

 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Procedendo a uma análise em escalas 
cronológicas de longa duração, a História 
Ambiental permite fornecer dados holísticos, 
podendo funcionar como uma ferramenta de apoio 
na questão da gestão costeira como parte da gestão 
integrada do território. No caso, a História 
Ambiental concorre para a análise da complexidade 
atinente à interação entre o Homem e o Meio como 
fator de vulnerabilidade da localidade do 
Furadouro. O trecho litoral e o sistema lagunar de 
Aveiro, onde se localiza, surgiram de um processo 
geomorfológico de constituição de uma extensa 
restinga arenosa onde anteriormente existia uma 
ampla baía. Um rápido processo de deposição 
sedimentar resultante de fatores naturais e 
atividades humanas facultou o seu 
desenvolvimento. A ocupação humana de caráter 
sazonal dessa localidade, foi progressivamente 
modificando para permanente. Com o 
desenvolvimento do turismo balnear ocorreu uma 
reconfiguração desordenada da malha urbana com a 
construção de estruturas rígidas próximo do mar e 
constituída especialmente por habitações de 
segunda moradia. Apesar dos problemas de erosão 
costeira já ocorrerem no século XIX, somente em 
meados do século XX, se tornaram relevantes para 
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as autoridades. A vulnerabilidade da ocupação 
humana daquele território junto do mar, já não dizia 
respeito somente aos pescadores, mas também a 
investidores. Dessa forma, têm início as obras de 
defesa costeira com elevado investimento 
económico, mas que, entretanto, não têm surtido o 
efeito esperado. A gestão costeira dessa localidade 
passa por uma atuação concertada que mantenha a 
estratégia de proteção costeira adoptada e promova 
estratégias de acomodação e relocalização das 
populações.  
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