Esposende é o único concelho do distrito de Braga que
possui orla costeira. Esta estende-se por cerca de 16 km,
entre a foz do rio Neiva e a freguesia de Apúlia.
À semelhança do que acontece em toda a costa norte de
Portugal, a faixa litoral de Esposende é dominantemente
baixa, constituída por um cordão de praias e dunas, a
que se juntam recifes, zonas de pinhal e os estuários dos
rios Cávado e Neiva. Mais para o interior encontra-se
situada a arriba fóssil que faz parte integrante da
paisagem do concelho.
Esposende continua a ser o destino de férias de muitos,
que procuram o nosso concelho pelas suas
características naturais, nomeadamente as suas praias.
Mas o litoral é muito mais do que areia e mar: trata-se
de um sistema dinâmico, complexo e bastante
influenciado pela acção do homem.

DESTAQUE
5 de Junho
Dia Mundial do Ambiente
8 de Junho
Dia dos Oceanos
11 de Julho
Dia Mundial da População
28 de Julho
Dia Nacional da Conservação da
Natureza

O litoral de Esposende
O norte de Portugal caracteriza-se pela ocorrência de uma costa arenosa, com a presença de praias mais
ou menos extensas de areia. Algumas destas praias constituem espaços mais complexos, onde é
também visível a presença de um sistema dunar que delimita a zona de acção/influência do mar. Já
mais para sul, a costa portuguesa assume uma outra face, com a ocorrência de uma costa rochosa, onde
são comuns as falésias e arribas.
No caso de Esposende, a presença de praias de areias finas é quase uma constante ao longo de todo o
concelho litoral. Em algumas zonas do litoral a norte da cidade de Esposende as praias apresentam uma
grande densidade de seixos (godos), cuja presença, embora não agradável para os banhistas que
pretendem usufruir do areal e do banho no mar, acaba por desempenhar um papel fundamental na
retenção de areia e na defesa da costa.
Algumas das praias de Esposende têm elementos geológicos característicos, os recifes, afloramentos de
xistos e quartzitos que ficam expostos durante a maré baixa, e que têm vindo a aumentar devido aos
processos erosivos que afectam a costa.
Outros elementos que fazem parte do litoral de Esposende são os estuários do rio Cávado e rio Neiva.
As zonas estuarinas são locais onde as águas continentais encontram águas marinhas, e apresentam
características próprias que potenciam a presença de aves, funcionando como local de repouso e de
alimentação. Apesar de constituírem apenas 2% da superfície do planeta, os estuários são os sistemas
naturais com maior produtividade natural.

As dunas, defesas naturais
As dunas, formações de areia que se acumulam pela acção do vento, desempenham um papel
fundamental na protecção dos campos de cultivo e das casas contra os ventos e o avanço do mar. Para
além disso, o cordão dunar serve também de abrigo para várias espécies, pelo que constitui um habitat
com características muito particulares, que o tornam único.
Contudo, o pisoteio excessivo e continuado, normalmente causado pelos muitos banhistas que
procuram chegar à praia da forma mais rápida, utilizando para isso “falsos” acessos, acabam por
destruir a vegetação dunar, destruição que é reforçada pelo trânsito de veículos agrícolas e de lazer e
pela devastação causada pelos galgamentos do mar. Todos estes factores promovem a degradação
acelerada destas defesas naturais, pois a destruição da cobertura vegetal natural das dunas permite a
abertura de corredores eólicos pelo vento, o que potencia a movimentação das areias para o interior,
reduzindo assim uma duna frontal a pequenas formações móveis de areia. A vegetação dunar, que se
encontra perfeitamente adaptada às condições rústicas do meio, assume assim um papel fundamental
na estabilização das areias.
Em Esposende, é visível a degradação do cordão dunar frontal, cuja arriba formada pela acção do mar
tem vindo a recuar para o interior.

Galardão Bandeira Azul
As praias do concelho de Esposende foram galardoadas na presente época balnear com 4 Bandeiras
Azuis (Cepães, Suave Mar, Ofir e Apúlia). A Bandeira Azul é um certificado de qualidade ambiental que
distingue o esforço das comunidades no sentido da melhoria do ambiente marinho, costeiro e fluvial e
implica o cumprimento de diversos critérios nas áreas de educação ambiental e informação, gestão e
segurança, qualidade da água e meio costeiro.
As praias de Cepães e Apúlia foram também contempladas com o galardão Praia Acessível. O Projecto
Praia Acessível, Praia para Todos é uma iniciativa da Comissão Nacional de Coordenação para o Ano
Europeu das Pessoas com Deficiência (CNCAEPD) que visa tornar acessíveis as praias às pessoas com
mobilidade condicionada e sensibilizar todas as pessoas, em especial as que intervenham como
agentes e as que são utentes das praias como veraneantes, para a problemática das pessoas com
mobilidade condicionada.

Durante a época balnear irão decorrer em todas as praias Bandeira Azul actividades de
educação e sensibilização ambiental nas praias, com o intuito de alertar a população para as
questões da protecção dos habitats naturais. A Bandeira Azul é um galardão ambiental, que
distingue as comunidades que efectuam esforços adicionais para manter e conservar limpas as
suas praias e marinas e cuja gestão se efectua de acordo com as regras do ambiente local.
Mas o sucesso da Bandeira Azul também depende de si, por isso como utente de uma praia
deve:
•
•
•
•
•
•

utilizar os recipientes para os resíduos que se encontram à sua disposição na praia;
passear ou utilizar um transporte público para chegar à praia;
seguir as instruções dos códigos locais e segurança na praia;
respeitar e proteger a natureza da praia e na sua envolvente;
não pisar a vegetação;
utilizar sempre os passadiços de acesso para as praias.

Actividades da Campanha Bandeira Azul para o mês de Julho:
Se eu fosse um animal marinho.
Dramatização de uma das histórias do livro “Se eu fosse um animal marinho”, que fala das
várias aventuras do Polvo Pimpolho. Serão também disponibilizados alguns exemplares da
publicação para consulta.
. 29 de Julho (manhã), na praia de Cepães
Desfile Ambiental “O mar e as suas riquezas”
Realização de um desfile na praia, cujos protagonistas serão as crianças, jovens e a
população sénior. O tema do desfile será o mar e os seus recursos, bem como as
actividades económicas associadas. Os trajes e acessórios serão elaborados a partir de
desperdícios.
. 8 de Julho (tarde), na praia da Couve, Apúlia
Eco-Oficinas de Verão
Espaço onde decorrerão diversas actividades que envolvem sensibilização ambiental, trabalhos de
expressão plástica, a realização de jogos ambientais e de brincadeiras várias relacionadas com temas
ambientais.
. 6 de Julho (manhã), na praia da Couve, Apúlia
. 20 de Julho (tarde), na praia da Ofir
. 27 de Julho (tarde), na praia da Cepães
Esposende Eco Emotion
Este evento é promovido pelo Município de Esposende e inclui a realização de actividades ao ar livre,
desporto radicais, actividades Desporto/Natureza, actividades de sensibilização e informação ambiental
e cultural. A participação neste evento obriga a inscrição prévia. Para o efeito deverá consultar o site
www.visitesposende.com
De 15 a 17 de Julho (todo o dia), Fão

Publicações consultadas
Sistemas Dunares do Litoral de Esposende – Universidade do Minho
Parque Natural do Litoral Norte

