
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Palestra com o Comandante  

António Costa Rei 
 

28 de Julho de 2011, 21h 

 

 

VISITAS À EXPOSIÇÃO 

Horário 

10h-12h30 | 14h-18h 
(dias úteis) 

Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental  de Vila do Conde 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 
4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002   
E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 
http://cmia-viladconde.blogspot.com/  

http://www.cmia-viladoconde.net/
http://www.facebook.com/

cmia.viladoconde 

“Erosão Costeira e o desafio 
da gestão das praias” 



Próximas actividades  
 
 

3 de Agosto (10h30/12h) Praia do Turismo: 

Oficina “À descoberta do Litoral de Vila do 

Conde”; 

4 de Agosto (10h30/11h30) Praia da Congreira 

(Vila Chã): Jogo “Vamos à pesca?”; 

5 de Agosto (10h30/11h30) Praia de Labruge: 

Jogo “Vamos à pesca?”; 

10 de Agosto (10h30/11h30) Mindelo: Jogo 

“Vamos à pesca?”; 

11 de Agosto - Praia do Turismo:

(10h30/12h00) - Oficina “Aprender com a 

água”; (14h30/15h30) - Jogo “ABC da Erosão”; 

25 de Agosto Mindelo (10h30/12h00): Oficina 

“Aprender com a água”; Vila Chã  

(14h30/16h00): Oficina “Aprender com a 

água”; 

26 de Agosto (10h30/11h30) Mindelo: Jogo 

“ABC da Erosão”; 

30 de Agosto (10h30/12h00) Praia dos Barcos: 

”Oficina À descoberta do Litoral de Vila do 

Conde”; 

31 de Agosto (10h30/12h00) Praia do Turis-

mo: ”Oficina À descoberta do Litoral de Vila 

do Conde”; 

15 de Setembro (21h): Palestra “Erosão Cos-

teira e Alterações climáticas” - Professor Dou-

tor Jorge Paiva (Universidade de Coimbra). 

 

Breve Nota Biográfica 
 

António Vítor da Costa Rei desempenha actual-

mente as funções de consultor e formador nas 

diversas áreas conexas com o mar, em particular 

no âmbito do sector da pesca, da gestão integra-

da da zona costeira e das zonas balneares e da 

náutica de recreio. 

Assegura, desde Março de 2007, a Coordenação 

Administrativa do Centro de Monitorização e 

Interpretação Ambiental de Vila do Conde. 

Licenciado em Ciências Militares – Navais pela 

Escola Naval e Pós-graduado em Hidrografia 

pelo Instituto Hidrográfico da Marinha, prestou 

serviço neste ramo das forças armadas de 1982 

– 2004. 

Ao longo destes 22 anos foi oficial da guarnição 

de diversos navios da Armada, e após a conclu-

são da pós-graduação, como quadro do Instituto 

Hidrográfico desempenhou os cargos de Coman-

dante de um navio hidrográfico - o N.R.P. 

“Auriga”, Chefe da Brigada Hidrográfica, adjunto 

do Chefe da Divisão de Cartografia Náutica e 

Director de Instrução da Escola de Oceanografia 

e Hidrografia. 

Foi o Capitão-do-porto das Capitanias da Póvoa 

de Varzim e de Vila do Conde entre Setembro de 

2001 e Outubro de 2004. 

“Erosão Costeira e o desafio da 
gestão das praias” 

 

A erosão costeira, sendo um processo natural, 

muitas vezes incrementada pela actividade 

antrópica, é um perigo costeiro com dispersão e 

expressão geográfica diversas, mas que, em mui-

tas situações, constitui um risco que importa 

levar em conta, quando se pretende o desenvol-

vimento e a sustentabilidade de uma região. 

O litoral constitui o suporte a uma série de acti-

vidades conexas com a prática balnear, verifi-

cando-se, nos nossos dias, um aumento signifi-

cativo da pressão antrópica na faixa costeira, 

potenciando situações de desequilíbrio. 

Ao longo da palestra serão, assim, abordados os 

seguintes tópicos: 

Erosão costeira e as suas causas;  

O perfil de equilíbrio de praia; 

A problemática da erosão das praias de 

Vila do Conde; 

Gestão das Praias para uso balnear. 

 


