
Caparica à espera de ser realimentada
Terceira recarga de areia devia ter sido feita em 2011 ou 2013 mas não foi. Praia de São João recuou 20 metros

A recuperação natural do areal das praias pode levar mais de dois anos foto josé ventura

CARLA TOMÁS

Só neste inverno, a praia de São
João da Caparica já recuou per-
to de 20 metros, segundo cálcu-
los de investigadores da Faculda-
de de Ciências da Universidade
de Lisboa, que estão a monitori-
zar toda a Costa da Caparica. Es-
tes 20 metros perdidos num só

ano equivalem a cerca de dez

por cento do que foi roubado pe-
lo mar, neste troço do litoral, ao

longo dos últimos 144 anos.
E a que se deve tão grande

dentada? A não execução da ter-
ceira recarga de areia (prevista
para 2011 e continuamente adia-

da) podia ter amortecido o im-
pacto dos temporais? "Se a
praia tivesse mais areia, é prová-
vel que tivesse maior capacida-
de para reagir de forma a não
recuar tanto, mas não podemos
dizer que seria suficiente para

travar o que aconteceu", afirma
Cristina Lira, geóloga da equi-
pa que monitoriza esta praia
desde 2011. E sublinha: "Não se

pode afirmar que a tendência
acentuada de erosão se vai man-
ter." A natureza e a interven-
ção humana encarregar-se-ão
de o definir.

Veloso Gomes, coordenador
do projeto de reabilitação das
obras de defesa costeira e de ali-

mentação artificial das praias na
Costa da Caparica (executado
entre 2006 e 2009), assume que
"há intervenções que já deviam
estar há muito concluídas, mas
foram dilatadas no tempo". E
lembra que "a circunstância de

temporais muito intensos, suces-
sivos e de ondas longas, associa-
da a uma progressiva fragilida-
de das praias, origina conse-
quências mais graves". O investi-

gador da Faculdade de Engenha-
ria da Universidade do Porto
lembra que "se a terceira fase

de alimentação artificial das

praias da Caparica tivesse sido
concretizada haveria na mesma
galgamentos do paredão, mas te-
riam tido menos impacto".

Entre 2006 e 2009 foram colo-
cados 2,5 milhões de metros cú-
bicos de areia para garantir a de-
fesa costeira da Costa da Capari-
ca, mas a intervenção seguinte
— que envolvia mais um milhão
de metros cúbicos — ficou por
fazer. Esteve prevista para 2011
com verbas comunitárias asse-

guradas, mas acabou adiada.
Foi definida como de "priorida-
de máxima", para ser executada
em 2013, no Plano de Ação e Va-
lorização do Litoral 2012-2015,
revisto pelo Governo. De um in-
vestimento total de €12,3 mi-



lhões (70% Feder e fundos co-

munitários), foram executados

€7,6 milhões. O ministro do Am-
biente, Moreira da Silva, assu-
miu esta semana, em entrevista
ao "Público", "ter os recursos fi-
nanceiros orçamentados para
executar as 303 intervenções"
previstas para todo o litoral, até
final de 2015. Questionado pelo
Expresso sobre o caso concreto
da Caparica, nada disse até ao
fecho da edição.

Já no verão passado as praias
da frente urbana (entre espo-
rões) estavam praticamente
sem areal na maré cheia. Não é

por isso de estranhar que te-
nham perdido mais em altura
do que em extensão. "Nota-se
uma perda de volume sedimen-
tar, mas é preciso esperar que
passe esta fase de agitação marí-
tima e ver como a praia reage
para fazer os cálculos de quanta
areia se perdeu", explica Cristi-
na Lira. Certo é que as praias
mais artificializadas têm mais di-
ficuldade de reposição natural.
E, no caso da Caparica, um só

verão pode não ser suficiente.

Quanto à importância das
obras de defesa costeira e da sua

manutenção, Veloso Gomes de-
fende que, se não existisse a bar-
reira fixa de betão que é o pare-
dão (erguido em 1964 e reabilita-
do há uma década), "o mar já
chegaria à avenida principal que
atravessa a Costa da Caparica".
E lembra: "O mar já chegou à
arriba fóssil da Caparica e a ten-
dência é para lá voltar."
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Construção não

larga a costa

Perante o risco de erosão
costeira, que afeta dois

terços do território, é

equacionada a necessidade
de recuar edificações nalguns
pontos do litoral. Mas há

autarquias que continuam a
autorizar novas construções
a menos de 200 metros do

mar. É o que pretende, por
exemplo, a Câmara
Municipal de Cascais, que
deu luz verde a uma nova
urbanização, em Carcavelos,
com 939 fogos e edifícios até
oito pisos, numa área de 54
hectares da última mancha
verde livre no litoral do
concelho. Vários movimentos
cívicos, entre os quais o SOS
Salvem o Surf, já alertaram
para os impactos ambientais,
paisagísticos e sobre as
atividades da própria praia,
fustigada pelas intempéries
deste inverno. A Câmara
argumenta que os edifícios
estão a 78 metros da

marginal, que reduziu a
dimensão do projeto e que
existem direitos adquiridos
que, não sendo atendidos,
obrigariam a uma
indemnização
de €264 milhões. C.T.


