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Concluída barreira do parque de estilhas de Leixões

Jorge Marmelo

APDL garante que a nova 
estrutura reduzirá a 
dispersão de poeiras dos 
restos de madeira

a A Administração do Portos do 
Douro e Leixões (APDL) concluiu 
esta semana a instalação da nova 
barreira de contenção do parque 
de estilhas de madeira existente no 
cais sul da infra-estrutura portuária 
de Matosinhos. O investimento su-
pera os 400 mil euros e inclui uma 
parede de contentores e uma rede 
estudada para impedir a dispersão 
da poeira gerada pela movimentação 
das estilhas.

Para além desta estrutura, o par-
que foi também reduzido e passou 
a contar com três canhões de água 
destinados a humedecer as aparas de 

madeira e com uma rede geotêxtil de 
cobertura. Estas medidas, refi ra-se, 
deram cumprimento a um protocolo 
estabelecido entre o concessioná-
rio TCGL, a APDL e a CCDRN, o qual 
procurou dar resposta às várias re-
clamações de moradores da zona.

Segundo a APDL, a nova barreira 
– com cerca de dez metros de altura 
e 450 metros de cumprimento – pas-
sou a ser encimada por uma tela que, 
pela sua inclinação e altura, melho-
rou a efi ciência da barreira provisó-
ria anteriormente existente, com-
posta apenas pelos contentores. Os 
recipientes metálicos foram ainda 
pintados de vermelho e, de acordo 
com uma solução apresentada pelo 
gabinete de arquitectura Menos é 
Mais e do designer Francisco Provi-
dência, passaram a contar com ex-
tractos da Ode Marítima, de Álvaro 
de Campos, e com elementos gráfi -
cos que com aqueles se relacionam. 

Os elementos decorativos serão al-
terados a cada dois anos.

O gabinete de Marketing e Rela-
ções Públicas da APDL adiantou 
ainda ao PÚBLICO que o volume de 

médio prazo”, referiu aquela fonte.
O porto de Leixões, refi ra-se, abre 

hoje as portas aos cidadãos da região 
a partir das 10h. Haverá parques de 
insufl áveis para crianças, passeios de 
bicicleta, visitas guiadas e actuações 
musicais, com destaque para a per-
cussão dos Toca a Rufar. Vai ser ainda 
possível visitar algumas das embarca-
ções ali acostadas, assistir a um fi lme 
documental ou ver as aguarelas de 
António Costa Pinheiro que integram 
a exposição Álbum do Mar.

O programa do Dia do Porto de 
Leixões inclui a abertura de novos 
espaços sociais para os trabalhado-
res da APDL e ainda, na portuense 
Rua de Miguel Bombarda (ver texto 
em baixo), a inauguração de uma 
mostra fotográfi ca que colocará em 
confronto imagens antigas e actuais 
da actividade portuária. A exposi-
ção estará patente na galeria Sala 
Maior.

Os elementos decorativos serão alterados a cada dois anos
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estilha movimentado no porto de 
Leixões diminuiu de Maio para cá. 
“Como foi limitado o espaço de de-
pósito da estilha, acreditamos que 
não se justifi carão novas medidas no 


