Capítulo 6 – Do Cabo Mondego ao Cabo Carvoeiro

6.3. FUNDEADOUROS

6.4.3. PENICHE DE CIMA

Existe uma área de fundeadouro em frente ao
Porto da Figueira da Foz (ver 6.10.3.b)).
É expressamente proibido fundear junto ao
emissário localizado a S de Leirosa (ver 6.9).
É expressamente proibido fundear junto ao
emissário da Foz do Arelho e na área de acesso
interdito do projeto Surge (ver 6.9).

Na parte W da Enseada de Peniche de Cima,
na zona do Quebrado, existe um fundeadouro de
amarrações fixas em frente de uma rampa destinada
a embarcações de pesca local. A rampa localiza-se
junto ao troço final da muralha do forte.
Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Peniche.

6.4 VARADOUROS E DESEMBARCADOUROS
6.4.1. COSTA DE LAVOS, LEIROSA, PEDROGÃO
E PRAIA DA VIEIRA
Nestes locais laboram tradicionalmente
algumas embarcações de pesca, de boca aberta,
designadamente da arte de xávega.
A faina é realizada com recurso a tratores.
Não existem perigos nos fundos adjacentes, que são
de areia, porém a rebentação é normalmente
perigosa e regra geral limita a época de pesca ao
período que decorre de março a outubro.
Autoridade Marítima – Na Praia da Vieira é
exercida pela Capitania do Porto da Nazaré, nas
restantes é exercida pela Capitania do Porto da
Figueira da Foz.
6.4.2. BALEAL
Situado na Enseada do Baleal, existe um
varadouro para apoio de um pequeno número de
embarcações de pesca artesanal.
As embarcações varam numa enseada muito
pequena, entre as rochas, situada na face E da Ilha
do Baleal, por S da Capela de Santo Estevão,
denominada Praia dos Barcos.
Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Peniche.
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Figura 6-35 – Varadouro de Peniche de Cima visto de SE

6.5. ÁREAS DE PESCA
Nesta zona os principais portos de pesca são a
Figueira da Foz, Nazaré e Peniche.
Junto a costa, até às 2 M, entre a foz do Rio
Mondego e a Nazaré, pesca-se essencialmente com
a arte de emalhar.
Ao largo da Figueira da Foz, até às 4 M,
constata-se a presença de aparelhos de anzol
(sobretudo palangre de superfície) e de
embarcações a operar com a arte de cerco.
Entre a Figueira da Foz e a Nazaré, das 6 às 20
M existe uma elevada concentração de embarcações
a operar com arrasto de fundo com portas.
Entre Nazaré e Peniche, até às 10 M de costa,
verifica-se a presença de embarcações a operar
essencialmente com a arte de emalhar, palangre de
fundo (área das Berlengas) e cerco.
Os principais portos de descarga do pescado
são a Figueira da Foz e Peniche.
A Reserva Natural das Berlengas impõe restrições
ao uso de artes de pesca.
6.6. CABOS E EMISSÁRIOS SUBMARINOS
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Figura 6-34 – Varadouro do Baleal visto de NW

A S de Leirosa localiza-se um emissário, com
cerca 1400 m de comprimento, sinalizado no seu
extremo pela boia especial Celbi.
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Na Foz do Arelho encontra-se um emissário,
com aproximadamente 2100 m de comprimento,
sinalizado no seu extremo pela boia especial FA1.
6.7.
ÁREAS
PROTEGIDAS/ÁREAS
EXERCÍCIOS MILITARES

DE

Para além da Reserva Natural das Berlengas,
que se situa bastante ao largo (ver 7.1), não existem
mais áreas protegidas ou parques naturais neste
troço de costa.
Entre a Figueira da Foz e a Costa de Lavos
localiza-se a Carreira de Tiro da Figueira da Foz,
delimitada pelos paralelos 40°07,00′N e 40°05,50′N,
pelo meridiano 008°54,5′W e a linha de costa.
Destinada a exercícios de tiro deve ser considerada
permanentemente área perigosa. Para saber os
períodos
de exercícios
de
forma mais
pormenorizada deverá consultar o Avisos aos
Navegantes – Grupo Anual, disponível através do
serviço ANAVNET em http://anavnet.hidrografico.pt.
6.8. ÁREAS DE SCOOPING
Existem áreas de scooping no interior do
porto da Figueira da Foz (ver 6.10.6.f)).
Para mais informações consultar a legislação
em vigor no Avisos aos Navegantes – Grupo Anual,

disponível através do serviço
http://anavnet.hidrografico.pt.
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6.9. BOIAS ODAS (SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE
DADOS OCEANOGRÁFICOS) E ESTRUTURAS
OFFSHORE
Entre a Enseada da Nazaré e a Foz do Arelho
existem duas boias ODAS. A ODAS CSA 88/2 (126)
(39°33,61′N-009°12,60′W), a cerca de 4 M a NW da
Ponta do Facho e a ODAS CSA 88/1 (131)
(39°30,94′N-009°38,24′W), a cerca de 5 M a NW dos
Farilhões.
A NE da Praia da Almagreira encontra-se uma
área de acesso interdito do projeto Surge, um
projeto de instalação de um Waveroller (gerador de
energia a partir das ondas).
Esta área está delimitada pelas boias cardeais
Boia Surge N (138.1) (39°23,53′N-009°18,50′W) e
Boia Surge W (138.2) (39°23,37′N-009°18,73′W) e
pelos farolins S1 (138.3/D-2091) (39°23,12′N009°18,02′W) e S2 (138.4/D-2091.5) (39°22,96′N009°18,27′W).
Para mais informações sobre o projeto Surge
consultar a legislação em vigor da Capitania do Porto
de Peniche, disponível através do serviço ANAVNET
em http://anavnet.hidrografico.pt.
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Figura 6-36 – Boia Surge W e farolim S1 vistos de SW
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