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João da Murtosa: quando começou a pescar,

(há 64 anos, andava quase um quilómetro para
-chegar à água. Agora basta cruzar a estrada

¦



"E preciso acabar com a política dos
remendos. São importantes para
manter as praias em atividade,
resolve de forma pontual mas é
preciso uma política a longo prazo"
Luísa Schmidt, Socióloga

Costa da Barra/Vaqueira em risco iminente de inundação • 49% da

população local disposta a participar num fundo de proteção da zona

EROSÃO NA VAGUBRA É DAS

MAIS GRAVES DA EUROPA
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Até final dos anos 80, a

praia da Vaqueira, em Va-

gos, era apenas um peque-
no lugar de pescadores. Em

poucos anos, filas de pré-
dios colados uns aos outros
transfiguraram a área. Hoje,
pagam a fatura da erosão.

Ornar
galgou as du-

nas e posiciona-se
a poucos metros
das habitações. Os

alojamentos, que cresceram
244% em 40 anos, nem sem-

pre cumpriram o ordena-
mento da orla costeira. E mui-
tas das habitações em vez de

vista sobre o mar ganharam
agora vista sobre o paredão.

"A erosão da Vaqueira é das

mais graves a nível europeu",
afirma Luísa Schmidt, res-

ponsável e coordenadora pelo
projeto Change, hoje apre-
sentado em Lisboa, numa
conferência sobre o impacto
das alterações climáticas na

costa, focado nos casos de Va-

queira, Costa da Caparica e

Quarteira.
"A zona da Barra, Vaqueira,

está muito exposta. De um
lado tem o mar muito ener-
gético e do outro a ria de Avei-
ro. Quando houver em simul-
tâneo tempestade no mar e

em terra, o mar pode irrom-

per, invadir a costa e causar

grandes inundações. É uma

zona de perigo iminente", ad-

verte . "Pode haver ali uma ca-

tástrofe. É preciso prestar-lhe
atenção e atuar, contando
para isso com a participação
da população".

Do inquérito que realizou
aos seus habitantes - pescado-

res, hoteleiros, surfistas - con-
cluiu que 49% estariam dis-

postos a contribuir para um
fundo de proteção à costa, o

que "reflete a grande preocu-
pação com o assunto e a no-
ção de que o Estado não tem
dinheiro para tudo".

Em 2011, os residentes vi-
ram o mar saltar por cima das

dunas, chegar à estrada e en-
trar na ria de Aveiro. De 1973
a 1996 foi registado um recuo
de 200 metros da linha cos-
teira a sul da Vaqueira. Entre
a Costa Nova e Vaqueira, um
dos troços críticos, calcula-se

a taxa média de recuo da li-
nha da costa chegue a oito
metros/ano. Os fenómenos
extremos do último Inverno,
causa das alterações climáti-

cas, subtraíram quase a tota-
lidade da areia da Barra.

Nestes últimos dias, cente-
nas de autocarros têm percor-
rido a estrada entre o porto de

Aveiro e Mira transportando
toneladas da areia para refor-

çar o cordão dunar, com que
se pretende consolidar 15 qui-
lómetros de dunas.

No entender da socióloga,
"remendos", o "Estado tem
feito pouco; ou o que tem sido
feito é insuficiente". Hoje,
vai deixar o apelo a Jorge Mo-
reira da Silva , ministro do

Ambiente, convidado para a

conferência, para que se dê

prioridade ao problema e se

avance para medidas de lon-

go alcance. Critica a prolifera-
ção de entidades, mais de 80,
com responsabilidade sobre a

orla costeira. "Há uma salga-
nhada de associações estatais

que procuram tratar a gestão
da costa".

"Temos uma certa tendên-
cia para atirar culpas uns aos

outros" e "de tomar media-
das ao sabor dos ciclos políti-
cos". Propõe a criação de me-
canismos de mediação, que li-

guem pessoas e decisores,
protagonizados por equipas
das universidades. •



POPULAÇÃO
POUCO
OUVIDA
Os habitantes da Va-
queira são os que
mais concordam com
a introdução de taxas
e contributos dos

proprietários, compa-
rando com os resi-
dentes da Costa da
Caparica e Quarteira,
igualmente questio-
nados sobre esta al-
ternativa ao financia-
mento do Estado. São

também estes cida-
dãos os que mais têm
procurado participar
em discussões públi-
cas sobre a erosão.
"Têm procurado par-
ticipar" porque o va-
lor é muito reduzido,
ainda assim, não vai
além dos 8%. Em mé-
dia, 53% defendem

que o Estado deve as-
sumir "totalmente os

encargos da proteção
da costa; 37% admi-
tem que possa só ser
parcialmente". São os

inquiridos mais ve-
lhos, com mais de 65
anos, e com menos
escolaridade, que
acham que o Estado
deve financiar as in-

tervenções costeiras
na íntegra.

REPORTAGEM População de Vagos
teme avanço das águas e já há quem
pense em vender a casa Por Zulay Costa

Quando o mar
lhes tira o sono
Há

quem perca o sono com a preocupação do avanço do mar e da ero-
são costeira, na praia da Vaqueira, Vagos, onde, na maré cheia, as

ondas rebentam diretamente no enrocamento de pedra, a última
barreira que protege as construções e a população. Agostinha Costa olha
o mar de cima do caminho onde não faltam sinais de perigo e conta que já
pensa mesmo em vender o apartamento de férias que adquiriu à beira-mar.
"Todos os que têm casa nesta zona da costa devem estar preocupados com
o avanço do mar. Já me passou pela cabeça vender, pois não sei se as obras

irão resolver", desabafa, indecisa.
A forte ondulação do início do ano provocou danos nos apoios de praia

da extremidade norte e sul, mas os trabalhos de reposição do cordão du-

nar, em curso ao abrigo do programa Polis, evitaram o pior: foram descar-

regados dezenas de camiões de areia de urgência à volta das estruturas.
Há mais obras de proteção e requalificação prometidas pela Agência Por-

tuguesa do Ambiente.
Maria Pedro, a doutoranda de Didática de 29 anos que mora na praia há

15, confia nas obras e afasta o fantasma da deslocalização com um sorri-

so de esperança, num bar onde se ouve o mar. Ao balcão, o empresário Sil-
vério Louro admite que "o problema da erosão e as notícias podem vir a

prejudicar o negócio". Mas, por enquanto, ainda não nota que tenha per-
dido clientes e pensa continuar a investir.

Quando João Carlos Rodrigues da Silva, o pescador conhecido como

"João da Murtosa", ali chegou há 64 anos para lançar as redes da arte-xá-

vega, "era preciso percorrer quase um quilómetro" para molhar os pés.

Agora basta cruzar a estrada. Aos 79 anos de vida, o pescador guarda na
memória a Vaqueira de outros tempos: as construções resumiam-se a

uma casa e um café, eram plantadas batatas e milho onde agora há pré-
dios e as dunas eram grandes. "As pedras que colocaram têm sido um bom
resguardo mas, se não houver mais obras, qualquer dia a força da nature-
za leva tudo". Até lá, vai lançar as redes. •


