
Zona do Ribatejo está entre as mais vulneráveis às inundações

Mau tempo. Lisboa sem
escoamento para responder
a cheias rápidas
Em Janeiro a precipitação foi o dobro do normal. Vale do Tejo é zona
de risco e Águeda> Régua e Porto são das cidades mais vulneráveis
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Cargas de água a cair intensamente e

durante quatro horas consecutivas. Bas-

tará isso para qualquer cidade portugue-
sa, sobretudo as costeiras, enfrentar uma
inundação. Pior será se houver igualmen-
te "um período de maré alta", alertou
Pedro Garrett Lopes, da Universidade de

Lisboa, ao desenhar um cenário contra
o qual "não conhece" nenhuma cidade

apta para o enfrentar. O investigador da

Faculdade de Ciências lamentou até os

casos em que as autarquias "nem têm

mapas concretos dos locais onde passam
as tubagens" dos seus sistemas de escoa-

mento de água.
Lisboa, por exemplo, tem um "sistema

de escoamento de água" que está "dimen-
sionado" apenas para que a precipitação
excepcionalmente intensa ocorra "uma
vez a cada dois anos". O sistema de dre-

nagem da capital, revelou o especialista
ao í, "está focado nesse limite" e "tudo o

que o ultrapasse é incomportável". No
caso das duas recentes tempestades - que
varreram o país, primeiro, entre 4 e 6 de

Janeiro, e no último fim-de-semana -, os

lisboetas não enfrentaram situações de

cheias, mas as chuvas chegaram para pro-
vocar inundações em algumas localida-
des da região Centro e do Vale do Tejo.

E no caso destas inundações, prosseguiu
Garrett Lopes, "as consequências vêem-
se mais na zona do Ribatejo, como está a

acontecer agora, onde os caudais dos rios

aumentam e as margens são inundadas".
No caso de Lisboa e da sua área metro-
politana, recordou Francisco Costa, da

Universidade do Minho, "avultadas obras

de regularização dos rios" conseguiram
"reduzir significativamente a frequência"
de cheias nos últimos anos. Daí que estas

ocorrem só quando chove intensamente
durante um intervalo de tempo curto.

Algo que, pelo menos até sexta-feira,
não deverá acontecer. O Instituto Portu-

guês do Mar e da Atmosfera prevê perío-
dos de chuva, na pior das hipóteses, "mode-

rada" para todo o litoral de Portugal Con-

tinental. Tal poderá ser suficiente para
inundar algumas partes de Águeda, Régua,
Porto ou Coimbra, cidades que Pedro Gar-

rett Lopes identificou como as mais vul-
neráveis por estarem "mais junto às mar-

gens dos rios". Já ontem Pedro Vitorbo,
do IPMA, revelara ao i que a precipita-
ção registada em Janeiro foi "50% acima
dos valores normais".

No fundo, quando a chuva "é muito
intensa e num curto espaço de tempo",
concluiu, "os sistemas" das cidades por-
tuguesas "não se encontram bem dimen-
sionados". Francisco Costa até deixou
uma ressalva: "A protecção absoluta con-
tra inundações é um mito." O especialis-
ta da Universidade do Minho detalhou
ao / os locais sob maior exposição a pos-
síveis inundações e, entre as zonas por
norma mais afectadas, destacou "os con-
celhos de Santarém, Cartaxo, Golegã,
Almeirim, Alpiarça, Tomar e Coruche".

O geógrafo da Universidade do Minho
detalhou ao i os locais sob maior exposi-
ção a possíveis inundações e, entre as

zonas por norma mais afectadas, desta-

cou "os concelhos de Santarém, Cartaxo,
Golegã, Almeirim, Alpiarça, Tomar e Coru-
che". Na região do Douro, o Porto e Vila
Nova de Gaia concentram os maiores ris-

cos, a par das localidades na bacia do rio
Minho e do rio Lima e de Braga, Barce-
los ou Guimarães, no rio Cávado.

Casos

Inundações
no Alviela

Várias barragens na bacia do

Tejo foram ontem obrigadas a

fazer descargas devido à

chuva, inundando vários troços
de estradas nacionais. A EN-
-365 ficou alagada em alguns

troços e a povoação de

Reguendo de Alviela esteve
isolada. Em Constância, vários

parques de estacionamento

junto ao rio Zêzere ficaram
submersos. Outras estradas fi-

caram inundadas em Vila Nova

da Barquinha, em Almeirim,

Alpiarça, Coruche, Golegã,
Benavente ou Torres Novas. A

Protecção Civil alertou que a

água iria continuar a subir

durante a noite.

Rio Sizandro
transbordou

Vários efluentes do Rio
Sizandro transbordaram e

chegaram a inundar várias
localidade em Mafra e Torres

Vedras. A EN-9 foi cortada
no sentido Torres Vedras-
Santa Cruz e Fernando Barão,
comandante municipal da
Protecção Civil, alertou que,
caso a chuva não cedesse,
iriam registar-se mais cheias

na cidade.
Em Mafra, a EN-8 foi

igualmente cortada e os

troços e as vias de acesso à

Vermoeira, ao Livramento e a
Pão Coito foram cortados.
As cheias afectaram também
vários campos agrícolas.

Douro submerge
parte da Régua
Duas lojas ficaram submersas

quando o Rio Douro inundou
parte do cais fluvial da Régua,
após o seu caudal aumentar
em cerca de quatro metros.
Manuel Saraiva, da Protecção
Civil de Peso de Régua,
sublinhou que este foi "o

ponto mais alto" que o Douro

atingiu este ano. O rio, porém,
teria de subir "mais três
metros" para representar
riscos para a população local.
Em Torre de Moncorvo,
porém, a estrada municipal
623, de acesso à aldeia da
Foz do Sabor, foi reaberta

graças à descida das águas.


