
RUI TABORDA Geólogo da Univ. de Lisboa sobre o seminário
'Erosão costeira: estarão as nossas praias à beira do fim?'

"A Costa da Caparica
é um caso crítico"
Correio da Manhã - As

praias portuguesas
estão a desaparecer?
RuiTaborda-Não.a
maior parte não está a

desaparecer. Temos

troços específicos,
como na zona de Espi-
nho, em que existem

problemas muito gra-
ves, mas as praias da Linha de

Cascais e da costa lisboeta não

estão a desaparecer. 0 que não

quer dizer que não demorem
muito tempo a recuperar.
- Estes casos são diferentes
do da Costa da Caparica?
- A Caparica é um caso especial,
muito mais crítico. Essas praias
sofrem de um déficit sedimentar
crónico que não se verifica nas

que já referi.
- Salvo as exceções, as restan-

tes praias vão recu-

perar totalmente?
- Houve praiasque já

recuperaram pratica-
mente todo o areal, é

um evento cíclico. 0
Tamarizé um desses

casos e até agosto di-

ria que essas praias já
vão estar num estado

razoável. Se me perguntassem,
por exemplo, se as praias de Sin-
tra vão voltar a ser o que eram, eu
diria que sim.
- As construções no litoral in-
fluenciam a erosão costeira?
- Não são as habitações em si

que prejudicam o litoral. É a inter-

venção humana para as proteger
como a construção de paredões,

que perturbam e interferem na

dinâmica da costa.



Caparica recuou 150 metros
¦ Uma das áreas mais afetadas

pelo mau tempo do início do

ano, a zona central da Costa da

Caparica, terá recuado 150 me -

tros, revelou ontem Celso Pinto,
da Associação Portuguesa do
Ambiente, durante o seminário
'Erosão Costeira: Estarão as
Nossas Praias à Beira do Fim ? ' '

Na iniciativa, que decorreu no
Museu de História Natural e da

Ciência, Celso Pinto afirmou
que a alimentação artificial da
Costa da Caparica terá início no
princípio de julho. As obras vão
custar, segundo avançou o Mi-
nistério do Ambiente, cerca de
cinco milhões de euros. ¦
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