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b) Fundeadouros Exteriores – Não existem
fundeadouros exteriores definidos pelas autoridades
marítima e portuária.

c) Sinais Visuais de Situação de Barra – Os
sinais de situação da barra fechada, quando
decretados, são içados no mastro de sinais (SS)
(41°22,47’N – 008°46,07’W), instalado na Torre de
Observação, localizada no contra molhe junto ao
Cais de Abastecimento (ver Figura 4.10-6). Os sinais
visuais de situação de barra são os seguintes:
• Barra Fechada – É interdita a entrada/saída
a toda a navegação;
• Barra Condicionada – Embarcações com
calado superior a 2 m devem praticar a
barra apenas no período compreendido
entre 2 horas antes, até 2 horas após a
preia-mar.
Barra Fechada
Sinal
Sinal
Diurno
Noturno

Barra Condicionada
Sinal
Sinal
Diurno
Noturno

Figura 4.10-2 – Sinais visuais de situação de barra

d) Sinais Visuais de Aviso de Temporal –
Os sinais de aviso de mau tempo (ver anexo A) são
içados no mastro de sinais (SS) instalado na Torre de
Observação (ver Figura 4.10-6).

e) Velocidade no porto – A navegação
dentro do porto deve-se processar com velocidades
que não possam, sob qualquer forma,
nomeadamente em consequência da ondulação
criada, causar prejuízos ou acidentes nos navios,
embarcações, muralhas, amarrações ou navegação
em curso, nem interferir com eventuais trabalhos
que decorram dentro do porto. A velocidade
máxima é de 3 nós.
4.10.4. ATERRAGEM

a) Conhecenças – Na aterragem ao Porto da
Póvoa de Varzim são facilmente identificáveis, de
dia e de noite, várias referências bastante

conspícuas consoante a direção a partir de onde se
efetua a aproximação.
Vindo de N, o navegador avistará inicialmente
o conjunto de prédios altos existentes na cidade. O
edifício Nova Póvoa, o mais alto da cidade, situado
na parte N, é visível a mais de 15 M.
Ao chegar à cidade são facilmente
identificáveis, junto aos altos edifícios da marginal, o
edifício Nova Póvoa, as torres de iluminação do
Estádio do Varzim, o edifício Grande Hotel da Póvoa,
e o Casino da Póvoa, situados junto à raiz do molhe
N (ver 4.1.).
Ao avistar-se os molhes não irá distinguir-se a
entrada da barra, que é virada a S.
Vindo de S, o navegador identificará a cidade
de Vila do Conde, situada na foz do Rio Ave, sendo
conspícuos o Mosteiro de Santa Clara e o depósito
de água INDAQUA, localizados entre o casario. Junto
à foz do Rio Ave avista-se o farolim Molhe N,
localizado no molhe exterior, e o Forte de São João
Baptista junto a raiz do molhe N. Em Azurara, na
margem esquerda do Rio Ave são visíveis a Igreja
Matriz, dois prédios de cor creme e a Igreja de S.
Francisco de Azurara (ver 4.1.).
Entre Vila do Conde e a Póvoa de Varzim
estende-se uma marginal onde se situa a povoação
de Caxinas, a S desta é conspícua uma moradia
grande de telhado preto, isolada no meio de um
pinhal. A N de Caxinas é visível a Igreja do Senhor
dos Navegantes (ver 4.1.).

b) Perigos e Resguardos – Existem diversos
perigos nas proximidades do porto.
A N da Póvoa de Varzim, destaca-se a Forcada
da Póvoa, localizada em frente A Ver-o-Mar, e que
se encontra ligada a terra por um cordão de pedras
submersas. A NW da Praia da Póvoa, situam-se os
Baixos do Pinto, sempre alagados, mas onde, por
vezes, existe rebentação (ver 4.2.1.).
Em frente a Caxinas, a cerca de 400 jj de terra
e por fora da Igreja do Senhor dos Navegantes
encontra-se a Forcada da Vila. Esta pedra prolongase por um perigoso cordão de recifes
aproximadamente para SSE (ver 4.2.1.).
Mais a S, há a mencionar mais duas pedras
muito perigosas, não a descoberto mas onde
frequentemente existe rebentação assinalável: o
Meão, e o Leixão. O alinhamento da Igreja da Lapa
com a pedra Forcada da Vila passa sobre ambos os
baixos (ver 4.1.2.).
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Toda a costa é muito afetada pela rebentação.
O navegante deverá manter um resguardo
mínimo de 1,5 M a terra nesta zona (ver 4.2.2.).
4.10.5. PRÁTICA DA BARRA
Os fundos na barra e no interior do porto
estão
sujeitos
a
alterações
significativas,
encontrando-se atualmente bastante assoreados.
Antes da prática do porto aconselha-se um
reconhecimento prévio ou auxílio de um prático
local, nomeadamente a Marina da Póvoa e a
consulta dos Avisos Locais da Autoridade Marítima.
Para a prática normal do Porto da Póvoa de
Varzim, deverão ter sempre presente as seguintes
recomendações/indicações.
De dia
Na fase inicial da aproximação o navegante
deverá procurar identificar os altos edifícios da
marginal da Póvoa de Varzim (ver Figura 4-8). O
porto situa-se por S destes. Ao chegar mais próximo
de terra avistar-se-ão os molhes exteriores que se
encontram assinalados respetivamente pelos
farolins Molhe Norte e Molhe Sul, instalados nas
extremidades respetivas, embora inicialmente não
se distinga a boca da barra, que é virada a S. Mesmo
após avistar os farolins dos molhes, a disposição dos
molhes e o facto de existir uma extensão de
enrocamento no interior do porto, por detrás da sua
abertura (ver Figura 4.10-4), poderá confundir o
navegador que, de longe, verá o que lhe parecerá
uma extensão ininterrupta de enrocamento desde a
raiz do molhe N até à raiz do molhe S. Deverá então
fazer-se a barra, a cerca de 1 M de distancia,

ganhando o enfiamento da empena mais a S do
edifício Premar (41°22,95′N-008°45,60′W), com a
torre da Igreja de São Félix, situada no cimo do
Monte Laúndos, que se avista ao fundo.
Navegando sobre este enfiamento deverá
aproximar-se até distinguir claramente a abertura
do porto, ajustando então o rumo de forma a seguir
paralelo ao molhe N, mantendo um resguardo de
100 a 110 jj deste, uma vez que paralelo a este
existe um banco de areia (ver 4.10.6.b)).
Passada a testa do molhe S, ao qual se deve
dar um resguardo de 30 jj, guina-se para EB,
deixando as boias cegas N° 1 (50.1) (41°22,37′N008°46,03′W) e N° 3 (50.3) (41°22,37′N-008°45,97′W)
por EB (ver Figura 4.10-4 e 4.10.6.b)).
Atenção: A S do enrocamento do Cais de
Reabastecimento (contra molhe) existe um extenso
banco de areia (ver Figura 4.10-4), pelo que deverá
navegar mais junto às boias N° 1 e N° 3.
Se pretender navegar para o Porto de Recreio
deverá, após passar a Boia N° 3, guinar para EB de
forma a passar entre a Boia N° 3 e a Cardeal W (50.4)
(41°22,38′N-008°45,96′W). De seguida deverá
navegar para o seu local de destino mantendo as
boias esféricas verdes por EB (ver Figura 4.10-4).
Se pretender praticar o Porto de Pesca
deverá, após passar a segunda boia verde, guinar
para BB contornando o enrocamento do Cais de
Abastecimento (contra molhe).
Atenção: Na testa do enrocamento do Cais de
Abastecimento existe um banco de areia que
descobre com a maré (ver 4.10.6.b) e Figura 4.10-4),
devendo-se dar um resguardo de mínimo de 20 jj.

Grande
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Casino da Póvoa
Torre de Observação

Farolim
Molhe Norte

Igreja Matriz
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Figura 4.10-3 – Entrada da barra do Porto de Póvoa do Varzim
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A Praia de Leça, em frente de Leça, termina
com o início do molhe N.
O Porto de Leixões é facilmente reconhecido
pelas suas gruas e pelo quebra-mar exterior, onde
avultam 6 depósitos de combustível de cor branca (o
maior a S), e em cujo extremo, numa torre cilíndrica,
se localiza o farolim Quebra-mar (74/D-2034)
(41°10,37′N-008°42,48′W) (ver Figura 4.12-4).
Igualmente assinalados por farolins estão os
extremos dos molhes: Molhe Norte (76/D-2038)
(41°10,69′N-008°42,50′W) e Molhe Sul (77/D-2036)
(41°10,68′N-008°42,34′W), visíveis apenas dos
quadrantes de S.
Uma outra indicação para a identificação da
localização deste porto pode ser fornecida pelos
navios que geralmente se encontram fundeados no
exterior, aguardando entrada.
Ao longo do molhe N e do quebra-mar há
diversas pedras e baixos que podem constituir
perigo. Aproximadamente a 1260 jj a W da testa do
quebra-mar encontra-se um casco de um navio
naufragado (41°10,21′N-008°43,29′W) (ver 4.2.1.).
Em Matosinhos é visível, no meio do casario
da cidade, o campanário da Igreja de Santo Amaro
(41°10,98′N-008°41,59′W) e uma chaminé em tijolo
(41°10,97′N-008°41,62′W).
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Figura 4-17 – Igreja de Santo Amaro e chaminé vistas de SW

Para S do molhe S estende-se a Praia de
Matosinhos. Junto ao areal, na zona mais a S, é
notório um monumento, denominado Anémona
(41°10,40′N-008°41,34′W), semelhante a uma rede

do cerco e o Edifício Transparente (41°10,29′N008°41,27′W).
A praia termina numa pequena ponta rochosa,
onde se localiza o forte do Castelo do Queijo
(41°10,11′N-008°41,40′W). Por detrás do forte
avista-se o edifício Sea Life (41°29,12′N-008°46,78′W)
e a pouco conspícua estátua do Dom João VI
(41°10,07′N-008°41,32′W).
A S do Castelo do Queijo, na avenida marginal,
constituída maioritariamente por prédios e alguns
chalets, destaca-se uma torre habitacional
(41°10,20′N-008°41,27′W).
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Figura 4-19 – Torre habitacional vistas de WNW

Até à foz do Rio Douro, a costa mantém-se
rochosa, encontrando-se neste troço numerosos
baixios e destroços de navios encalhados (ver 4.2.1.).
Aproximadamente 1300 jj a S do Castelo do
Queijo, surge o pequeno e pouco visível Molhe de
Carreiros (41°09,49′N-008°41,10′W).
Mais a S, junto à foz do Rio Douro destaca-se
o Forte de São João da Foz (41°08,94′N008°40,46′W).
A foz do Rio Douro é definida por um molhe a
N e quebra-mar a S, localizando-se em cada um dos
seus extremos os farolins Molhe N (81.1/D-2045.5)
(41°08,68′N-008°40,77′W) e Molhe S (81.2/D-2045)
(41°08,67′N-008°40,53′W).
A N do molhe N e paralelo a este, localiza-se o
paredão de Felgueiras, em cujo extremo se localiza o
antigo farolim Felgueiras.

Edifício Transparente

Castelo do Queijo

Edifício Sea Live

Monumento
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Figura 4-18 – Igreja de santo Amaro e chaminé vistas de SW
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Antigo Farolim Felgueiras
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Figura 4-20 – Forte de São João da Foz, antigo farolim Felgueiras e farolins Molhe N e S vistos de NW

A cidade do Porto estende-se para o interior,
em grande parte escondida pelas elevações das
margens do rio, que são bastante sinuosas. Por
entre o vale do Douro destaca-se a Ponte da
Arrábida (ver Figura 4.13-6).
Na margem S do rio, a S do Cabedelo
(41°08,4′N-008°39,9′W), avista-se, no cimo de uma
colina, os edifícios da antiga SNAB – Sociedade
Nacional do Armadores de Bacalhau, dos quais
sobressai o depósito de água S.N.A.B. (41°08,09′N008°39,98′W) (ver Figura 5-1). Mais para o interior
encontra-se o muito conspícuo emissor do Monte
da Virgem (41°06,79′N-008°35,90′W) (ver Figura 52). Este emissor é visível a muitas milhas de distância.
Ao largo da barra do Rio Douro existem
diversos perigos (ver 4.2.1.).
4.2. BATIMETRIA, PERIGOS E RESGUARDOS
4.2.1. BATIMETRIA E PERIGOS
Entre a isobatimétrica dos 50 m e dos 20 m,
sendo que a isobatimétrica dos 20 m corre
paralelamente à linha de costa a cerca de 2 M de
terra, mas que para S da Aguçadoura aproxima-se
mais e corre acerca de 1 M, encontram-se os
seguintes perigos: a cerca de 3 M a WNW da
Aguçadoura localiza-se a plataforma windfloat (ver
4.9); a 2,4 M a SSW da barra de Vila do Conde existe
um baixo (41°18,09’N-008°46,17’W) com uma Sr de
20 m; a cerca de 1700 jj a N da Monobóia encontrase o submarino naufragado U-1277 (41°12,98’N008°45,26’W) com uma Sr de 24,5 m; cerca de 2,5 M
a SW do Porto de Leixões encontra-se um baixo
(41°09,34’N-008°45,27’W) com uma Sr de 18,6 m e
mais junto a costa, a aproximadamente a 1260 jj a W
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da testa do quebra-mar encontra-se um navio
naufragado.
Para dentro da isobatimétrica dos 20 m a orla
costeira é muito suja com diversos baixos e pedras.
Um extenso e muito perigoso conjunto de
recifes, os Cavalos de Fão, estendem-se desde as
proximidades do Rio Cávado até mais de 2 M para S,
chegando a afastar-se 1,2 M de terra. Os Cavalos de
Fão constam essencialmente de três cadeias de
rochedos, dispostos na direção SSE.
A cadeia mais a N começa um pouco a N da
foz do Rio Cávado, a cerca de 1800 jj de terra, com
uma Sr de 4,1 m na Pedra do Peralto, seguindo-se o
Barril e os Lares com uma Sr de 3,3 m, o Baixo, ainda
com menos profundidade e por fim a Cernelha, a
600 jj da praia e que descobre com a maré.
A cadeia intermédia começa no Baixo do
Gato, seguindo-se-lhe o Baixo da Foz, a cerca de 1,2
M a W da foz do Rio Cávado e estendendo-se um
pouco para S, com Sr de 2,3 m; encontram-se depois
os Baixos do Pinheiro e do Forcadinho, ambos com
Sr inferiores a 1 m, e depois os recifes do Moinho do
Guido, do Moinho do Revés, do Cavalinho, do
Cavalo e da Queixada, este já a cerca de 600 jj de
terra. Todos estes rochedos descobrem em função
do estado da maré, ficando o Cavalo quase sempre
descoberto e a Queixada de meia maré para baixo.
Sobre o Baixo da Foz passam os seguintes
enfiamentos: Pedra do Cavalo com o meio monte
Laundos e o Farol Esposende, com o cume do monte
de São Lumério.
A cadeia mais a S começa pelo Baixo do
Roncador, situado cerca de 1 M a S do Baixo da Foz
e a 1,5 M a SW da foz do Rio Cávado, com uma Sr de
1,7 m. Seguem-se o Baixo das Caldas, com uma Sr de
0,3 m, o Rabaçudo e a Pena, esta a cerca de 800 jj
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horas depois da preia-mar. As embarcações
com comprimento superior a 12 m e/ou com
calado superior a 2 m devem praticar a
barra apenas no período da preia-mar.

d) Sinais Visuais de Aviso de Temporal –
Os sinais de aviso de mau tempo (ver anexo A) são
içados no mastro de sinais (SS) instalado junto à
Capela da Senhora da Guia.

Árvore, um pequeno aglomerado com alguns
prédios altos, junto ao areal. Um pouco mais a N
avista-se Azurara, na margem esquerda do Rio Ave,
de onde se destaca a Igreja de S. Francisco de
Azurara, dois prédios simétricos de cor castanha e a
Igreja Matriz. (ver 4.1.). Na margem direita do rio
encontra-se Vila do Conde, destacando-se o antigo
Mosteiro de Santa Clara e o seu aqueduto (ver Fig.
4.11-6).

e) Velocidade no Porto – A navegação

b) Perigos e Resguardos – Existem diversos

dentro do porto deve-se processar com velocidades
que não possam, sob qualquer forma,
nomeadamente em consequência da ondulação
criada, causar prejuízos ou acidentes nos navios,
embarcações, muralhas, amarrações ou navegação
em curso, nem interferir com eventuais trabalhos
que decorram dentro do porto.

perigos nas proximidades da barra. A barra e o porto
encontram-se muito assoreados.
A N da Póvoa de Varzim, destaca-se a Forcada
da Póvoa, em frente A Ver-o-Mar, que se encontra
ligada a terra por um cordão de pedras submersas.
Em frente à Praia da Póvoa, situam-se os Baixos do
Pinto, sempre alagados, mas onde por vezes existe
rebentação (ver 4.2.1.).
Em frente a Caxinas, a cerca de 400 jj de terra
e sensivelmente por fora da Igreja do Senhor dos
Navegantes encontra-se a Forcada da Vila. Esta
pedra prolonga-se por um cordão de recifes
aproximadamente para SSE, com algumas passagens
e afloramentos, dos quais se salientam a Pedra da
Insa e a Pedra da Oliveira (ver 4.2.1.).
Mais a S, há a mencionar mais duas pedras
muito perigosas, não a descoberto, mas onde
frequentemente existe rebentação assinalável; o
Meão, e o Leixão (ver 4.2.1.). O alinhamento da
Igreja da Senhora da Lapa com a pedra Forcada da
Vila passa sobre ambos os baixos. O navegante
deverá manter um resguardo mínimo de 1,5 M a
terra nesta zona (ver 4.2.2.).
Toda esta costa é fortemente afetada pela
rebentação.

4.11.4. ATERRAGEM

a) Conhecenças – Na aterragem ao Porto de
Vila do Conde são facilmente identificáveis, várias
referências bastante conspícuas consoante a direção
a partir de onde se efetua a aproximação.
Vindo de N, o navegante avista facilmente o
conjunto de prédios altos existentes na Póvoa de
Varzim onde são facilmente identificáveis, o edifício
Nova Póvoa, as torres de iluminação do Estádio do
Varzim, o edifício Grande Hotel da Póvoa e o Casino
da Póvoa, situados a N da raiz do molhe N do Porto
da Póvoa de Varzim (ver 4.1.). O edifício Nova
Póvoa, o mais alto da cidade, é visível a mais de 15
M.
No interior da Póvoa de Varzim., são visíveis a
Torre de Observação, a Igreja do Sagrado Coração
de Jesus, a Igreja da Nossa senhora das Dores, a
Igreja Matriz e a Igreja da Lapa (ver 4.10.6.).
Mais a S em Caxinas são conspícuas a Igreja
do Senhor dos Navegantes, a Forcada da Vila, o
depósito de água INDAQUA e uma moradia grande
de telhado preto, isolada no meio de um pinhal (ver
4.1.). Um pouco mais a S, já em Vila do Conde,
destacam-se duas torres simétricas de cor verde
clara (ver Fig. 4.11-4) e já junto à foz do Rio Ave é
notório o Forte de São João Baptista, o Padrão da
Memória, a Capela da Senhora da Guia, a Estação
Salva-vidas e o farolim Molhe Norte. (ver 4.1.).
Vindo de S, o navegante identificará, na costa
baixa e coberta de pinhal a localidade de Praia da

4.11.5. PRÁTICA DA BARRA
Os fundos na barra e o interior do porto estão
bastante assoreados.
Antes da prática do porto para além da
consulta dos Avisos Locais da Autoridade Marítima
recomenda-se um reconhecimento prévio ou auxilio
de um prático local, nomeadamente dos práticos da
Estação Salva-vidas, que podem ser contactados, via
VHF, das 0900 às 1730.
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Passa-se pelo farolim Molhe Norte ainda
sobre o primeiro enfiamento e guina-se de seguida
francamente para BB a fim de ganhar o segundo
enfiamento (Zv=356,7°), definido pelos farolins
Barra (ant.) (58/D-2024) (41°20,49′N-008°44,93′W)
e Barra (post.) (58.1/D-2024.1) (41°20,51′N008°44,93′W).
Prossegue-se ao longo do enrocamento da
face interior do molhe N ou Molhe Senhora da Guia,
deixando por EB o molhe S ou molhe da Azurara e
por BB a Capela da Senhora da Guia, situada na raiz
do molhe, e a Estação Salva-vidas, onde já existe
muralha.

De dia
Na fase inicial da aproximação o navegador
deverá identificar os farolins Azurara (ant.) e
Azurara (post.) que definem o enfiamento
(Zv=080,1°), para a aproximação à barra. O farolim
anterior está implantado num poste com faixas
vermelhas e brancas junto ao parque de campismo e
o posterior encontra-se implantado numa
construção com faixas brancas e pretas entre os
pinheiros e a S de uma urbanização.
Sugere-se que este enfiamento seja ganho
pelo menos a 1200 jj do farolim Molhe Norte.
Navegando sobre o enfiamento deixar-se-ão a
BB os baixos rochosos da Lage e do Buraco e a EB os
Cabeços e os Gémeos.

Atenção: Não se deverá descair nada para BB
pois para W do segundo enfiamento os fundos são
baixos e existem pedras perigosas. (ver 4.11.6.b)).

Farolim
Azurara (post.)

Farolim
Azurara (ant.)
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Figura 4.11-3 – Farolins Azurara (ant.) e Azurara (post.) do enfiamento de aproximação à barra
Mastro de Sinais

Farolins Barra (ant.) e Barra (post.)

Torres
conspícuas
Forte de
São João Baptista

INDAQUA
Estação
Salva-vidas

Farolim
Molhe Norte

Capela da
Senhora da Guia

Molhe de Azurara
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Figura 4.11-4 – Barra do Porto de Vila do Conde
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de terra e cobrindo apenas em marés vivas. A Pena
prolonga-se para SE, por um cordão de recifes
imersos, mas onde o mar rebenta, em direção a
Cedo Bem e Apúlia.
Cerca de 1000 jj a ENE do Baixo das Calas
encontram-se os Salgueiros, com Sr mínimas de 3,4
m, situados cerca de 4 M a WSW da foz do Rio
Cávado.
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Figura 4-21 – Um dos recifes dos Cavalos de Fão visto de SW

Toda a área adjacente aos recifes que
constituem os Cavalos de Fão é de fundo rochoso e
muito variável, com intensa rebentação.
Existem algumas carreiras que permitem o
acesso à barra de Esposende (ver 4.13.) e aos
varadouros de Cedo Bem e Apúlia (ver 4.4.2. e
4.4.3.), no entanto, atendendo à ausência de uma
CN de escala adequada e a imprevisível evolução dos
fundos nas imediações, desaconselha-se vivamente
toda e qualquer navegação junto aos Cavalos de Fão
sem apoio local.
Da Ponta do Granadoiro até à Apúlia, a
isobatimétrica dos 20 m aproxima-se até cerca de 1
M de terra.
Entre a Apúlia e a Póvoa de Varzim aquela
isobatimétrica vai-se aproximando da costa até
cerca de 0,5 M, pelo que a navegação se poderá
fazer a 1 M de terra, em boas condições de tempo.
A Ponta da Aguçadoura é muito suja, aí se
verificando rebentação frequente.
Mais a S, a Ponta Carreiros, igualmente
pedregosa, prolonga-se pelos Meios Carreiros, que
se estendem por aproximadamente 200jj.
Para S desta ponta a orla costeira contínua
pedregosa, destacando-se a Forcada da Póvoa
(41°23,68’N-008°47,14’W), uma pedra sempre
descoberta e ligada a terra por um cordão de pedras
submersas que se localiza a cerca de 500 JJ de terra,
em frente de A-Ver-o-Mar.
Em frente à zona N da Póvoa de Varzim,
aproximadamente a 300 jj de terra, situam-se os
Baixos do Pinto (41°23,15’N-008°46,71’W), sempre
alagados, mas onde por vezes existe rebentação.

Estes baixos estendem-se por cerca de 500 m
na direção N-S, iniciando-se no topo N do estádio
local, assinalado pelas respetivas torres de
iluminação (ver Figura 4-8).
Em frente a Caxinas, a cerca de 290 jj de terra
e sensivelmente por fora da Igreja do Senhor dos
Navegantes encontra-se uma pedra, sempre a
descoberto, denominada Forcada da Vila ou
Forcada de Caxinas (41°21,67’N-008°45,88’W) (ver
Figura 4-9).
Esta pedra prolonga-se por um cordão de
recifes aproximadamente para SSE, com algumas
passagens e afloramentos, dos quais se salientam a
Pedra da Oliveira (41°21,46’N-008°45,90’W) e a
Pedra da Insa (41°21,42’N-008°45,90’W) que se
encontram sempre a descoberto.
Ainda no mesmo cordão rochoso, mais a S, há
a mencionar mais três baixos muito perigosos, não a
descoberto mas onde frequentemente existe
rebentação assinalável: um baixo localizado a 270 jj
a SSE da Pedra da Insa, com Sr de 3,9 m; o Meão
(41°21,03’N-008°46,07’W), em forma de agulha,
com Sr de 1,3 m, a 1100 jj de terra e entre
isobatimétrica dos 10 m e dos 15 m, e o Leixão
(41°20,61’N-008°46,14’W), que descobre com a
maré e que se localiza a 800 jj por S do Meão.
O alinhamento da Igreja da Lapa, na Póvoa de
Varzim com a pedra da Forcada da Vila passa sobre
ambos os baixos. O Leixão situa-se ainda sobre o
enfiamento do antigo Mosteiro de Santa Clara com
o monte Soledade ou Cajanca.
Para dentro dos baixos acima referidos e até
ao molhe N de Vila do Conde toda a aérea é muito
suja.
Na barra do Porto de Vila do Conde há a
referir alguns baixos localizados sob e a S do
enfiamento de Azurara.
Da foz do Rio Ave até a Ponta da Gafa
existem diversas pedras submersas próximo da praia
e dois baixos que cobrem e descobrem.
Em frente à Gafa e a cerca de 700 jj de terra,
encontra-se a Guilhada, pedra sempre descoberta e
bem visível; esta pedra liga a terra, logo a S da
rochosa Ponta da Gafa, por um cordão de recifes;
entre 600 a 100 jj a S da Guilhada.
A cerca de 800 jj a WSW da Ponta da Gafa
encontra-se um navio naufragado, junto a
batimétrica dos 10 m.
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Figura 4-22 – Guilhada vista de W

Em frente ao lugar de Facho encontra-se uma
fiada de pedras a 800 jj de terra, que afloram,
conhecidas por Bezerros.
Junto a terra, para dentro da batimétrica dos
5 m, os fundos continuam muito sujos.
Cerca de 1200 jj a SSW da Ermida de São Paio
Cerca de 1200 jj a SSW da Ermida de São Paio e
estendendo-se até cerca de 800 jj de terra,
encontra-se o Baixo de São Paio, muito perigoso e
que cobre e descobre com a maré.
Um pouco mais a S, em frente a Angeiras,
encontram-se os Leixões de Lavra (41°15,79’N008°43,96’W) que formam uma restinga ligada à
terra com uma parte sempre descoberta.
Depois, antecedendo a saliência que a costa
forma a seguir (Agudela) encontram-se a cerca de
600 jj da costa várias pedras, entre as quais a Grifa
do Norte (41°14,59’N-008°43,87’W).
Em frente à Agudela, pouco a N do obelisco
Memoria, encontram-se algumas pedras sempre
descobertas, de onde se destaca a Grifa do Sul e o
Marreco (41°14,10’ N-008°43,68’W).
Ao largo da Refinaria há mais pedras que
cobrem com a maré até 700 jj de terra. Por N do
farol Leça e avançando cerca de 400 jj da costa,
existe um conjunto de pedras que formam o Baixo
da Lenha.
Em toda a área de acesso aos portos de
Leixões e do Douro encontram-se pedras e
destroços, pelo que a aproximação deve ser feita
cuidadosamente. Numa faixa de 250 jj ao longo do
molhe N do Porto de Leixões localizam-se os
seguintes
perigos:
Alagadiça
(41°11,16′N008°42,68′W), Baixos do Noroeste (41°11,08′N008°42,77′W), Baixa do Moço (41°10,95′N008°42,87′W), Ladas (41°10,92′N-008°42,77′W),
Leixão Grande (41°10,79′N-008°42,73′W), Orça
(41°10,70′N-008°42,75′W) e ainda o maciço
submerso de reforço à testa do quebra-mar
(41°10,37′N-008°42,54′W).

A cerca de 740 jj a NW do encolamento do
molhe N há um baixo rochoso, denominado Pelo
Negro (41°11,16′N-008°43,20′W), com uma Sr de 4,1
m. A NE desse baixo localizam-se os baixos
denominados Azulejos (41°11,29′N-008°42,87′W),
com Sr de 2,7 m.
À entrada do Porto de Leixões, a cerca de
1260 jj a W da testa do quebra-mar, encontra-se um
navio naufragado. A 700 jj a SE do mesmo quebramar encontram-se mais três destroços, com Sr de 9,
9,7 e 14,2 m, que podem constituir perigo para a
navegação. A 100 jj a S da cabeça do quebra-mar
existe mais um navio naufragado com Sr de 9,5 m.
A NW da foz do Rio Douro encontram-se
quatro grupos de pedras, denominados Picamilhos
(41°09,27′N-008°41,26′W), Longas (41°09,23′N008°41,61′W), Gilreu (41°09,18′N-008°41,00′W) e
Bezerros de Fora (41°08,90′N-008°40,85′W) e de
Dentro (41°08,95′N-008°40,71′W), das quais a mais
afastada está a 900 jj de costa.
A zona exterior da foz do Rio Douro é baixa,
podendo os bancos de areia estender-se até 1400 jj
de terra. A WSW do molhe S encontra-se um baixo
(41°08,46′N-008°40,94′W) com destroços com uma
Sr mínima de 4,5 m. Para passar safo de todos estes
baixos nunca se deverá passar para terra do
enfiamento do farol Leça com o farolim Molhe Sul
do Porto de Leixões.
4.2.2. RESGUARDOS
De forma a passar safo dos perigosos Cavalos
de Fão recomenda-se um resguardo, entre o Rio
Cávado e a Ponta do Granadoiro, de 2,5 M,
podendo depois desta ponta aproximar para S até
1,5 M até a foz do Rio Ave. Entre a Apúlia e a Póvoa
do Varzim, com bom tempo, a navegação poderá
aproximar até 1 M de costa.
Entre o Rio Ave até ao Rio Douro recomendase um resguardo não inferior a 1M que, em ocasiões
de má visibilidade ou forte ondulação deverá ser
aumentado.
Por razões de segurança é proibida a
navegação numa área com raio de 800jj a volta do
windfloat (ver 4.9) assim como no Terminal
Oceânico Galp Leça, na área delimitada pela
circunferência centrada na Monobóia com raio de
1000 jj, exceto em operações de trasfega de crude,
apoio a manobras de navios na Monobóia, situações
de emergência e outras situações autorizadas pela
Autoridade Marítima Local.
03/2016
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Quando se trate da entrada de navios cuja
carga sejam materiais explosivos e Gás Natural
Liquefeito, a notificação de chegada deverá ocorrer
com uma antecedência mínima de 72 horas.

i) Arribada – Os navios que pretendam
demandar o porto na situação de arribados, para
além da obrigação de cumprirem com o normativo
estabelecido pela Autoridade Portuária, devem
enviar à Capitania o respetivo termo ou declaração
de arribada, para que, garantida a segurança da
navegação, sejam determinadas as condições de
acesso ao mar territorial ou à sua interdição.
j) Velocidade no Porto – O navegante deve
regular a sua velocidade e a sua distância à margem,
de modo a não criar agitação na água capaz de
causar prejuízos ou dificuldades de navegação a
embarcações ou material flutuante, estacionadas ou
em trânsito, nem provocar ondulação suscetível de
causar prejuízo nas margens.
4.13.4. ATERRAGEM

a) Conhecenças – Na aterragem ao porto
são facilmente identificáveis, de dia e de noite,
várias referências conspícuas, consoante a direção a
partir da qual se efetua a aproximação.
De dia
Vindo de N, o navegante avistará as
conspícuas instalações da Refinaria da Petrogal –
Galp Energia e o farol Leça, seguindo-se depois o
casario compacto de Leça da Palmeira, de onde se
destacam duas Torres Simétricas, de cor amarela
(ver 4.1.) e um pouco mais para o interior, os Silos
do Porto de Leixões, de cor branca.
O Porto de Leixões é facilmente reconhecido
pelos seus guindastes e pelo quebra-mar exterior,
onde avultam 6 depósitos de combustível de cor
branca (o maior a S) e em cujo extremo, numa torre
cilíndrica, se localiza o farolim Quebra-mar. (ver
4.1.)
Em Matosinhos é conspícuo o campanário da
Igreja de Santo Amaro, uma chaminé em tijolo e
alguns edifícios junto ao Castelo do Queijo (ver 4.1)
Na foz do Rio Douro é notório o Forte de São
João da Foz, o antigo farolim Felgueiras, os farolins
Molhe N e Molhe S e o depósito de água SNAB, já

na margem S do Rio Douro. Ao fundo, no cimo de
uma colina avista-se o muito conspícuo emissor do
Monte da Virgem (ver 4.1. e 5.1.).
Vindo de S, o navegante avistará a cidade de
Espinho, de onde se destaca a Igreja Matriz, o
edifício Praiagolf Hotel, o Hotel Apartamento
Solverde, seguindo-se, mais a N, a povoação da
Aguda, onde são notórios o farolim Quebra-mar S e
a Igreja de Nossa Senhora da Nazaré (ver 5.1.).
Já mais junto à foz do Rio Douro destaca-se
primeiramente o conspícuo emissor do Monte da
Virgem, seguindo-se os já referidos farolins Molhe
N, Molhe S, o antigo farolim Felgueiras e o depósito
de água SNAB (ver 5.1.)
Vindo do largo o navegante identificará, de
muito longe, as instalações da Refinaria e o farol
Leça. Para S da Refinaria segue-se uma grande
extensão de casario compacto que corresponde a
Leça da Palmeira, Matosinhos e Porto, seguindo-se
o vale da foz do Rio Douro, de onde se destaca a
Ponte da Arrábida e, no alto de uma colina na
margem S, o muito conspícuo transmissor do Monte
da Virgem (ver 4.1. e 5.1.).
Mais perto da barra são identificados o antigo
farolim Felgueiras e os farolins Molhe N e Molhe S.
Na aproximação radar à foz do Rio Douro
fornece uma descontinuidade muito característica
no recorte da costa, que é identificável a cerca de 16
M. Os molhes só são detetáveis bem mais perto de
costa.
De noite
O Porto do Douro situa-se numa extensa zona
costeira profusamente iluminada. Contudo, há
algumas referências conspícuas para a demanda do
porto como o farol Leça, com um alcance nominal
de 28M e as chamas dos queimadores da Refinaria
que, por vezes, se avistam a maior distância.
Mais a S, o farolim Quebra-mar, no extremo
do quebra-mar do Porto de Leixões e os farolins
Molhe Norte e Molhe Sul (só visíveis dos
quadrantes de S) são notórios embora de difícil
identificação devido ao facto de se projetarem na
luminosidade laranja.
Na foz do Rio Douro os farolins Molhe N e
Molhe S são de mais fácil identificação por se
projetarem em fundos de menor luminosidade.

b) Perigos e Resguardos – Vindo de N, em
frente da Refinaria e ao longo do molhe N e do
03/2016
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quebra-mar do Porto de Leixões existem diversas
pedras e baixos que podem constituir perigo. Entre a
barra do Porto de Leixões e a barra do Rio Douro,
existem numerosos baixos e destroços de navios,
não sendo aconselhável navegar a menos de 1 M
neste troço de costa (ver 4.2.1 e 4.2.2.).
Vindo de S existem algumas pedras mas muito
chegadas a costa (ver 5.2.1), no entanto deverá ser
tomado em consideração a existência de um
emissário a S da Praia de Lavadores sinalizado por
duas boias especiais (ver 5.6).
4.13.5. PRÁTICA DA BARRA
Para a prática da barra do Porto do Douro
deverão ter-se em conta as seguintes
recomendações/indicações, elaboradas com base
em informações de pilotos e práticos locais.
As entradas e saídas da barra deverão ser
efetuadas, preferencialmente, nos períodos de
estofo de maré ou até uma hora antes.
Na aproximação o navegante deverá
manobrar de forma a ganhar o enfiamento
(Zv=059,3°), definido pelos farolins Barra Foz (ant.)
(83/D-2047) (41°08,85′N-008°40,30′W), que se
encontra implantado numa coluna com faixas
brancas e vermelhas e Barra Foz (post.) (83.1/D2047.1) (41°08,93′N-008°40,12′W), instalado no
interior do campanário da Igreja de São João da Foz.

isobatimétrica dos 10 m encontra-se um baixo com
alguns destroços e Sr mínima de 4,5 m.
Após passar o alinhamento antigo farolim
Felgueiras – farolim Molhe S e quando se encontrar
sensivelmente a N do farolim Molhe S o navegante
deverá guinar para EB e aproar sensivelmente ao
Marégrafo, que se encontra na margem direita do
rio, na zona da Cantareira a S do mastro de sinais
(SS), passando a observar na amura de EB a Boia N.°
1 (85.01) (41°08,75′N-008°40,30′W).
Atenção: Quando tiver o antigo farolim
Felgueiras pelo través de BB deve dar um resguardo
de pelo menos 20 jj ao molhe N por aí se encontrar
uma pedra conhecida como “dente”.
Nesta pernada vai deixar-se, por BB, o
enrocamento da marginal onde se encontra o
farolim Barra Foz (ant.), a denominada Meia
Laranja, uma pequena saliência semicircular a meio
da fila de palmeiras do jardim e o antigo farolim
Cantareira (41°08,83′N-008°40,01′W) (ver Figura
4.13-4).
Atenção: A S do alinhamento farolim Molhe S
- Boia N.° 1 existem diversas pedras que afloram,
denominadas Fogamanadas e os destroços de um
navio naufragado. Nesta zona existem também
bancos de areia, cuja configuração e extensão se
encontra em permanente evolução. Os melhores
fundos encontram-se junto à margem N.

Atenção: Cerca de 750 jj a SW do farolim
Molhe S, a S do enfiamento de entrada, por fora da

Farolim
Barra Foz (post.)

Antigo Farolim Felgueiras

Forte de São João da Foz

Farolim Barra Foz (ant.)

Farolim Molhe S

Farolim Molhe N
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Figura 4.13-3 – Entrada da barra do Douro visto de SW
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4.2.3. MÁ VISIBILIDADE
Os nevoeiros são frequentes nesta região,
junto à costa e muito cerrados, nos meses de maio a
setembro, em especial durante as madrugadas e
manhãs.
Neste troço de costa existem os seguintes
sinais sonoros:
Local

Som

Silêncio

Sinal Sonoro - Esposende
Farolim Apúlia (ant)
Sinal Sonoro - Vila Chã
Angeiras
Boia M1- Leça

5 Segundos
15 Segundos
45 Segundos
30 Segundos
2 Segundos
0,7Segundos
0,7Segundos
2,5Segundos
5 Segundos
10 Segundos

15 Segundos
60 Segundos
15 Segundos
30 Segundos
28 Segundos
1 Segundos
1 Segundos
24 Segundos
15 Segundos
20 Segundos

Monobóia - Leça
Quebra-mar - Leixões
Molhe S - Leixões
Tabela 4-1 – Sinais Sonoros

4.3 FUNDEADOUROS
Existe uma área de fundeadouro em frente ao
Porto de Leixões e outra a S do molhe S do mesmo
porto (ver 4.13.3.b)).
É expressamente proibido fundear numa área
ao largo do Porto de Leixões entre a Monobóia e a
barra do porto.
4.4 VARADOUROS E DESEMBARCADOUROS
4.4.1. OFIR
Durante o verão, algumas pequenas
embarcações de Fão abicam na praia de Ofir, logo
por N das Torres de Ofir (ver Figura 4-1).
Por fora deste varadouro estendem-se os
perigosos recifes dos Cavalos de Fão (ver 4.2.1.).
Não existem quaisquer estruturas de apoio a
este varadouro, que se encontra praticamente
desativado.
Atendendo à ausência de informação
hidrográfica atualizada sobre esta área, o tempo
decorrido sobre o último levantamento hidrográfico
e a imprevisível evolução dos fundos nas
imediações, desaconselha-se vivamente toda e
qualquer navegação nesta área sem apoio local.

Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Viana do Castelo, pela
Delegação Marítima de Esposende e pelo Comando
local da Polícia Marítima.
4.4.2. CEDO BEM
Na praia da povoação de Cedo Bem existe um
varadouro onde abicam, quase exclusivamente no
verão, as poucas embarcações que aí se dedicam à
pesca artesanal.
Segundo as indicações tradicionais, perto da
linha da baixa-mar e descobrindo com a maré,
encontra-se a Pedra de Cabanas, situada em frente
ao local de varadouro e que pode proporcionar
algum abrigo às embarcações na fase de manobra.
Com boas condições de mar, as embarcações
contornam a pedra de perto e ganham o largo. Com
mau mar é mais seguro seguir um outro caminho. A
partir
da
Pedra
de
Cabanas
segue,
aproximadamente para NW, um extenso cordão de
recifes em direção à Pena, pedra que cobre apenas
em marés vivas e se situa aproximadamente a 800 jj
da costa (ver 4.2.1.). As embarcações seguem por
terra deste cordão de recifes e ganham o largo
contornando a Pena por N.
Próximo do varadouro existem duas grandes
rochas, a Ínsua sensivelmente por S da Pedra de
Cabanas e a Ínsua de N, um pouco mais para fora.
Não existem quaisquer estruturas de apoio a
este varadouro, que se encontra praticamente
desativado.
Atendendo à ausência de informação
hidrográfica atualizada sobre esta área, o tempo
decorrido sobre o último levantamento hidrográfico
e a imprevisível evolução dos fundos nas
imediações, desaconselha-se vivamente toda e
qualquer navegação nesta área sem apoio local.
Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Viana do Castelo, pela
Delegação Marítima de Esposende e pelo Comando
local da Polícia Marítima.
4.4.3. APÚLIA
Na povoação da Apúlia existe um varadouro
praticado por um reduzido número de pequenas
embarcações de pesca local.
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Na aproximação a esta povoação são
conspícuos os cinco moinhos de pedra, a Capela
Nossa Senhora da Guia, a antiga Casa do Cónego, a
Estação Salva-vidas e uma casa conhecida
localmente por Castelinho (ver Figuras 4-2 e 4-3).
As embarcações varam passando entre
numerosas rochas.
Numa primeira aproximação segue-se sobre o
enfiamento (Zv=070,3°), definido pelo farolim Apúlia
(ant.), que se encontra implantado num poste
localizado na muralha marginal, possuindo um sinal
sonoro (ver 4.2.3.) e farolim Apúlia (post.), que se
encontra localizado num edifício a 55 m do anterior.
Seguindo sobre este enfiamento passa-se
numa abertura estreita entre dois cordões de
recifes: a N (e do mar para a terra) encontram-se as
pedras do Perceveiro, Corvo, Furado e Sorvado,
estas duas já junto à praia; a S existem as pedras da
Escarrancha, Barra Nova, Carago e Cruz.

Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Viana do Castelo, pela
Delegação Marítima de Esposende e pelo Comando
local da Polícia Marítima.
4.4.4. CAXINAS
Em
Caxinas,
existe
um
varadouro
praticamente desativado, que se localiza um pouco
por S da Igreja do Senhor dos Navegantes.
O acesso a este varadouro é bastante
complicado e nas suas proximidades existem
numerosos perigos, só sendo praticado em
segurança por conhecedores locais. Desaconselha-se
vivamente a prática deste varadouro sem apoio
local.
Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Vila do Conde e pelo
Comando Local da Polícia Marítima.
4.4.5. VILA CHÃ
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Figura 4-23 – Varadouro e enfiamento de Apúlia visto de W

Já por dentro destas duas cadeias de recifes,
onde
se
regista
rebentação
quase
ininterruptamente, encontra-se a Pedra do Pego,
mesmo sobre o enfiamento, a qual se deve
contornar de perto, por S. Ultrapassada esta pedra
as embarcações deverão dirigir-se para N, em
demanda da rampa varadouro.
As embarcações varam com a ajuda de
tratores e não existem quaisquer estruturas de
apoio.
A S da Estação Salva-vidas encontra-se mais
uma rampa varadouro que, por vezes, também é
utilizada, conforme a evolução dos fundos.
Atendendo à ausência de informação
hidrográfica atualizada sobre esta área e a
imprevisível evolução dos fundos nas imediações,
desaconselha-se vivamente toda e qualquer
navegação nesta área sem apoio local.

Em Vila Chã existe um varadouro onde labora
um pequeno número de embarcações de boca
aberta. As embarcações varam numa praia existente
entre duas restingas de rocha, aproximando sobre o
enfiamento (Zv=046,1°), definido pelos farolins Vila
Chã (ant.) e Vila Chã (post.). A S, a restinga é
designada por Barranha. A N, da praia para o mar, as
pedras tomam o nome de Insa, Dois Galhos, Bezerro
do Meio e o Bezerro da Insa.
Por
N
existem
outros
perigos,
designadamente uma outra restinga, denominada
Côjo, e a GuiIhada, uma pedra grande e sempre a
descoberto (ver 4.2.1.).
Mais por fora, acerca de 800 jj de terra,
encontra-se a perigosa fiada de pedras conhecidas
por Bezerros. Na praia do varadouro existem ainda
algumas pedras que as embarcações evitam ao
abicar.
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Figura 4-24 – Varadouro de Vila chã visto de SW
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Porto de Pesca Costeiro
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Figura 5.10-29 – Ponte da Barra vista de NNE

A montante da ponte, encontram-se os
farolins CG N (99.6) (40°37,70′N-008°44,17′W) e SC S
(99.61) (40°37,69′N-008°44,17′W), que delimitam a
entrada de uma doca. Bastante mais a S, na Marina
da Bruxa, localizam-se os farolins GE N (99.82)
(40°36,86′N-008°44,42′W) e GE S (99.83)
(40°36,82′N-008°44,38′W).
Na margem oposta, o porto de recreio da
Costa Nova do Prado possui os farolins CN N (99.7)
(40°37,19′N-008°44,88′W) e CN S (99.71)
(40°37,18′N-008°44,88′W) (ver Figura 5.10-41).

d) Cais, Terminais e Varadouros – O Porto
de Aveiro possui um conjunto de infraestruturas
portuárias com valências e regimes de exploração
distintas que se apresentam de seguida.
Terminal Norte – Multiusos
Localizado na parte W da doca do setor N
dispõe de um cais com 8 postos de acostagem
distribuídos por 900 m de comprimento (para
consulta de posições ver Figura 5.10-34).

Terminal de
Contentores / Ro-Ro

No topo N existe um cais destinado ao ferry
que faz a ligação para São Jacinto e um pontão
flutuante para atracação de embarcações de apoio.

SET11

Figura 5.10-30 – Cais do Ferry e pontão flutuante para
embarcações de apoio visto de SE

O Terminal Norte encontra-se vocacionado
para a movimentação de carga seca e contentores,
tendo como principal tipologia de mercadorias
cimento, cereais, pasta de papel, perfilados
metálicos, aglomerados de madeira e argila.
Junto ao terminal existem Sr inferiores a 10 m,
sendo a Sr mínima de 5,4 m.

Igreja Matriz da
Gafanha da Nazaré
Farolim Comercial S
SET11

Figura 5.10-31 – Terminal Norte – Multiusos visto de N
03/2016
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Terminal de Contentores – Ro-Ro

Terminal de Granéis Líquidos

Situado em frente ao Terminal Norte, possui
um cais acostável de 450 m de comprimento com
rampa para tráfego marítimo Roll On Roll Off (Ro-Ro)
(para consulta de posições ver Fig. 5.10-34).
Este terminal está disponível para a instalação
de novos projetos/investimentos.
Junto ao terminal são mantidas Sr na ordem
dos 10 m, sendo a Sr mínima de 9,1 m.
O comprimento e o calado dos navios não
deverão exceder, respetivamente, 150 m e 9 m.
Terminal de Granéis Sólidos
Localizado na parte E da doca do setor N é
constituído por 2 cais com 300 e 450 m de
comprimento, destinados, respetivamente, à
movimentação de granéis agroalimentares e à
movimentação de outro tipo de carga a granel (para
consulta de posições ver Figura 5.10-34).
Junto aos cais são mantidas Sr na ordem dos
10 m, sendo a Sr mínima de 9,1 m.
Ponte 24

Ponte 25

Este terminal é constituído por 7 pontes-cais,
4 no Canal Principal de Navegação e 3 na doca do
setor N. Este terminal destina-se exclusivamente ao
tráfego de granéis líquidos.
A exploração das instalações deste terminal
encontra-se concessionada a diversas empresas
privadas que se dedicam à movimentação e
armazenagem de cloreto de vinilo, anilinas e
metanol, possuindo estas os adequados meios de
movimentação destas cargas.
Para atracação nos postos no interior da doca
o comprimento dos navios não deverá exceder os
150 m e o calado não deve ser superior a 9 m.
Nas pontes-cais n° 20 e 22 o comprimento e o
calado dos navios não deverá exceder os 110 m e os
7 m, enquanto que na ponte cais n° 23 os limites são
115m e 7 m. A ponte-cais n° 21 encontra-se
inoperativa.

Terminal de Granéis Sólidos

Ponte 26

SET11

Figura 5.10-32 – Terminal de Granéis Sólidos e 3 pontes de acostagem do terminal de Granéis Líquidos vistos de SE

Ponte 21

Ponte 22
Ponte 23

Ponte 20
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Figura 5.10-33 – Pontes de acostagem do Terminal de Granéis Líquidos localizados no Canal Principal de Navegação vistos de ENE
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Porto de Abrigo para a Pequena Pesca
Localizado a S do Porto de Pesca Costeira,
possui uma proteção marginal envolvente à qual
estão ligados dois passadiços flutuantes com
capacidade para 136 embarcações de pesca local e
artesanal que operam na Ria de Aveiro.

NOV11

Figura 5.10-38 – Porto de Abrigo para a Pequena Pesca visto de
SW

Mais a S, na Costa Nova do Prado, existe mais
um porto de abrigo para pequenas embarcações de
pesca.
Na margem oposta, na Gafanha da
Encarnação, a marina também serve de porto de
abrigo para pequenas embarcações de pesca.
Para além dos portos de abrigo acima
referidos, existem, no interior da ria, diversos
passadiços, cais, portinhos e varadouros para
pequenas embarcações de pesca, nomeadamente
bateiras. A prática destas infraestruturas deve ser
feita com auxílio de um prático local.
Náutica de Recreio
No interior da ria encontram-se diversos
pequenos portos de recreio e pontões flutuantes
que albergam embarcações de pequena dimensão,
sendo, na sua grande maioria, permanentes.
Na Baía de São Jacinto encontra-se, a N do
cais do ferry, um pontão flutuante com 65 m de
comprimento, assim como dois varadouros.

No Canal de Ovar, na povoação da Torreira,
localiza-se a Marina da Torreira, concessionada à
Associação Náutica da Torreira, com 150 postos de
amarração
para
pequenas
embarcações,
maioritariamente bateiras e um varadouro.
No fim do Canal de Ovar localiza-se o Porto de
Recreio do Carregal, constituído por um pontão de
proteção e 3 pontões flutuantes com 183 postos de
amarração e um varadouro. Esta marina está
concessionada a NADO – Náutica Desportiva
Ovarense.
O Canal de Ovar não se encontra balizado,
nem abrangido pela carta de navegação, pelo que a
prática deste canal e das suas infraestruturas deve
ser feita com auxílio de um prático local.
No Canal Principal de Navegação, junto ao
Porto de Pesca do Largo, existe uma pequena doca
com 71 postos de amarração destinados a pequenas
embarcações de recreio e pesca desportiva. Esta
doca é concessionada à Associação Náutica e
Recreativa da Gafanha da Nazaré. Mais a montante
do canal, o Clube Náutico Sporting de Aveiro possui,
a E do Terminal Sul, na zona dos antigos estaleiros,
um pontão flutuante com cerca de 50 m de
comprimento e, mais a E, um cais acostável com 50
m de comprimento, repartido com o Clube Naval de
Aveiro e um pequeno pontão flutuante.
Na zona de confluência do Canal Principal de
Navegação com a Cale da Veia, em frente à antiga
lota, existe um pontão flutuante com 300 m de
comprimento, sendo possível atracar em ambos os
lados. Este pontão está concessionado à AVELA Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro, sendo o
único local com capacidade para receber
embarcações passantes (ver Fig. 5.10-40).

NOV11

Figura 5.10-39 – Marina do Carregal visto de SW
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Figura 5.10-40 – Pontão flutuante da Associação Aveirense de Vela de cruzeiro visto de SSW

No Canal de Mira, onde desagua o Esteiro do
Oudinot, localiza-se a Doca de Recreio do jardim
Oudinot constituída por 3 pontões flutuantes.
Alguns destes postos estão concessionados ao
município de Ílhavo (ver Figura 5.10-24).
No mesmo canal, junto ao porto de abrigo
para a pequena pesca, existe um varadouro e um
pontão flutuante com 8 postos de amarração.
Logo a montante da Ponte da Barra encontrase uma pequena doca com dois pontões flutuantes,
com 150 postos de amarração, para embarcações de
pequena dimensão e um varadouro. Esta doca está
concessionada à Marina Clube da Gafanha.
Bastante mais a S localiza-se a Marina da
Bruxa, concessionada à Associação Náutica da
Gafanha da Encarnação. Embora exista a boia GE
(94.8) (40°36,79′N-008°44,75′W), para auxílio da
prática desta marina, o acesso a esta deve ser feito
com a ajuda de um prático local.
Na margem oposta, na Costa Nova do Prado,
existe um porto de recreio com capacidade para 130
embarcações com comprimento máximo até 12 m.
Este porto está concessionado ao Clube de Vela da

Costa Nova. Existem algumas estacas, que balizam o
canal de acesso ao porto, no entanto este deve ser
praticado com auxílio de um prático local.
Doca dos Serviços
Esta doca, localizada a E do Triângulo
Regulador de Correntes possui um pontão flutuante
com 35 m de comprimento que serve a embarcação
Salva-vidas e as embarcações da Capitania e Polícia
Marítima (ver Fig. 5.10-12). Mais a S, junto à Estação
Salva-vidas (40°38,73’N-008°43,99’W), existe uma
rampa varadouro e um pontão flutuante com 12 m
(ver Fig. 5.10-25).
Estaleiros Navais da Navalria
Estes estaleiros, localizados a W do Terminal
Sul (ver Fig. 5.10-21), possuem um cais com 130 m
de comprimento, uma doca seca com capacidade
para navios até 104 m de comprimento, 18 m de
boca e 6,5 m de calado e uma doca flutuante com
capacidade para navios até 60 m de comprimento,
12 m de boca e 4,2 m de calado.

JUN14

Figura 5.10-41 – Porto de recreio da Costa Nova do Prado visto de NW
03/2016
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6.11. PORTO DA NAZARÉ
CN 26302
PT526302

NOV11

Figura 6.11-1 – Vista Geral do Porto da Nazaré

6.11.1. SITUAÇÃO E GENERALIDADES
O Porto da Nazaré (39°35,2’N-009°04,4’W) é
artificial e destina-se essencialmente a apoiar as
atividades da comunidade piscatória local, bem
como a albergar a cada vez maior comunidade local
dedicada à náutica de recreio e à também crescente
navegação de recreio de passagem.
A Nazaré é uma vila com cerca de 15 158
habitantes (2012), sendo uma pitoresca povoação
ribeirinha, tradicionalmente piscatória e muito
procurada por turistas, em especial durante a época
balnear.
Geograficamente, a vila encontra-se situada a
cerca de 210 km a S da cidade do Porto e a 120 km a
N de Lisboa.

a) Factos Históricos – A Praia da Nazaré
resulta do assoreamento ocorrido ao longo do
século XVII, deixando o mar de banhar os
contrafortes da Serra da Pederneira e de cobrir toda
a área hoje ocupada pela praia e pelo casario da vila.
Deste avanço da linha de costa, por
assoreamento das zonas baixas, resultou o que viria
a ser conhecido como Enseada da Nazaré.
Historicamente, as referências mais remotas
da vila abordam a atividade piscatória e datam de
1643, mais de meio século antes de as populações
se começarem a fixar no areal por volta de 1700.

A partir de meados do século XIX a vila
começou a ser conhecida e procurada como estância
balnear, situação que se mantem até à atualidade.
Até 1912 o município designava-se por
Pederneira, ano em que, por lei, o topónimo foi
alterado para Nazaré.
O antigo concelho da Pederneira teve foral,
em 1514, dado por D. Manuel I, e esteve integrado
nos coutos de Alcobaça.
A década de 60 assinala uma forte divulgação
internacional das suas valências turísticas,
impulsionando esta atividade económica para níveis
assinaláveis, com um impacto muito significativo na
economia local.
Antecedendo esta intensa vocação turística,
as atividades ligadas à pesca, desde a apanha à
transformação e venda de pescado, constituíram-se
ao longo de todo o século XX as principais atividades
de uma população devota e dedicada às artes do
mar.
A construção do porto, que decorreu no início
da década de 80, obrigando ao desvio da foz do Rio
Alcôa, alterou e melhorou significativamente o
panorama da atividade piscatória na Nazaré,
iniciando-se um novo período de desenvolvimento.
Mais recentemente, decorrente do enfâse
dado ao fenómeno natural das ondas gigantes, que
se verifica em frente ao Pontal da Nazaré, a vila
ganhou grande notoriedade, vindo a afirmar-se
como destino turístico de surf.
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b) Feriados Locais – O dia 8 de setembro é
feriado municipal e no primeiro domingo de maio
realiza-se a Festa do Homem do Mar.

c) Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto da Nazaré e pelo Comando Local
da Polícia Marítima.

As previsões diárias das baixa-mares e preiamares para Peniche, bem como as concordâncias de
marés com Nazaré, encontram-se na PN Tabela de
Marés Vol. I do ano em questão e na página do
Instituto Hidrográfico em: www.hidrografico.pt.
Os valores máximos e mínimos teóricos das
alturas da preia-mar máxima e da baixa-mar mínima
são 3,89 m e 0,20 m, respetivamente.

d) Autoridade Portuária – É exercida pela
Docapesca – Portos e Lotas, S.A..
6.11.2. FATORES CONDICIONANTES

a) Dimensões Máximas dos Navios – O
porto tem capacidade para operar com navios com
as seguintes características:
• Comprimento máximo (fora-a-fora): 40 m;

f) Pluviosidade, Nevoeiro e Visibilidade –
A precipitação média anual é da ordem dos 952 mm,
sendo os meses de outubro a fevereiro os de maior
pluviosidade.
Os nevoeiros ocorrem principalmente nos
meses de julho a setembro, sobretudo nas
madrugadas e manhãs.
Para mais informações consultar a Ficha
Climatológica de São Pedro de Muel, na página 2-27.

• Calado máximo: 3,5 m.
Os navios que ultrapassem as dimensões
acima referidas ou trens de reboque só poderão
entrar no porto após autorização da Autoridade
Marítima Local e da Autoridade Portuária.

b) Correntes – Na área abrigada do porto as
correntes não assumem relevância.
Ao largo a corrente é predominantemente de
N, com valores que em regra não atingem 1 nó.
Porém, as correntes podem surgir de qualquer
direcção associadas aos ventos dominantes,
particularmente os de SW, que quando sopram
fortes podem originar perigosas correntes cujos
valores atingem os 3 nós.

6.11.3. INFORMAÇÃO DE CHEGADA

a) Regulamentos do Porto – Antes de
praticar o porto, recomenda-se uma leitura atenta
do Edital da Capitania do Porto em vigor, assim
como a regulamentação da Administração Portuária
que se encontram disponíveis nos seus sites oficiais
(ver 6.11.8.) e através do serviço ANAVNET
disponível em http://anavnet.hidrografico.pt .
Indicativo de
chamada

Frequência
VHF

Período

Autoridade Marítima
CAPIMARNAZARE

16 (chamada)
11 (trabalho)

0900/1230
1400/1700

Tabela 6.11-1 – Comunicações Autoridade Marítima

Para mais informações consultar a LRS em

c) Ondulação e Vaga – A ondulação
predominante é de NW. A barra torna-se difícil com
agitação marítima forte de W ou NW.
O interior do porto é abrigado à ondulação de
qualquer quadrante.

d) Ventos – Os ventos predominantes no
porto são os de N e NW, os quais em média sopram
com força 3 a 4. A zona interior do porto é abrigada
aos ventos de qualquer quadrante.
e) Marés – O Porto da Nazaré, é um porto
secundário cujo porto de referência é Peniche, e a
maré é do tipo semi-diurno regular.

vigor.

b) Fundeadouros Exteriores – Na Enseada
da Nazaré existe um fundeadouro autorizado
(39°35,9′N-009°04,8′W). Toda a navegação que
pretenda fundear deverá obrigatoriamente solicitar
autorização à Capitania do Porto da Nazaré.

c) Sinais Visuais de Situação de Barra – Os
sinais de situação da barra fechada, quando
decretados, são içados no mastro de sinais (SS)
(39°35,20’N – 009°04,57’W), instalado junto à raiz
do molhe S (ver Figura 6.11.4). Os sinais visuais de
barra fechada são os seguintes:
03/2016
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