Capítulo 4 – Da Foz do Rio Cávado à Foz do Rio Douro – Porto da Póvoa de Varzim
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Figura 4.10-4 – Entrada para o porto após passagem pela testa do molhe S

4.10.6. PORTO

De noite
A fiada de luzes laranja existentes na Póvoa
de Varzim torna esta cidade inconfundível ao
navegador.
Um pouco a S, em Caxinas, a Igreja do Senhor
dos Navegantes é envolvida por luzes também
laranja e tem a torre iluminada da mesma cor.
A concentração de luzes idênticas a esta é
ainda maior na área do Porto de Leixões, no
entanto, a existência dos queimadores da Refinaria
junto a esse porto tornam improvável o equívoco.
Os farolins Molhe Norte e Molhe Sul são
visíveis a 12 e a 4 M respetivamente, projetando-se
no luzeiro da cidade.
Para a fase inicial da aproximação o
navegante deverá colocar o topo do Monte
Laúndos, identificável por um pequeno conjunto
elevado de luzes brancas, entre os farolins dos
molhes.
De seguida haverá que aproar sensivelmente
ao meio dos farolins, rumando sensivelmente a NE.
Além dos perigos mencionados na
aproximação diurna refere-se que o enrocamento
do Cais de Abastecimento (contra molhe), não
possui qualquer assinalamento marítimo. Todas as
boias existentes no interior do porto são cegas.
Os molhes são identificáveis no radar a cerca
de 6 M, sendo possível efetuar a entrada apenas
com este equipamento, desde que ele possua uma
boa discriminação.

a) Descrição – É um porto artificial delimitado
por dois molhes de enrocamento, sendo o molhe N
orientado a SSW e o molhe S orientado a NNW,
ambos com farolins na sua extremidade.
O molhe N tem cerca de 900 m de
comprimento e molhe S aproximadamente 800 m. O
molhe S desenvolve-se em curva para NNW,
situando-se a sua extremidade por E da do molhe N.
A abertura entre molhes tem 180 jj de largura,
sendo esta virada a SSW.
A área portuária é demarcada pelos
estruturantes molhes de proteção que lhe conferem
assinaláveis características de abrigo.
Esta área divide-se no Porto de Pesca a N e no
Porto de Recreio a S.
O Porto de Pesca situa-se na face interior do
molhe N e na área adjacente à sua raiz, sendo
constituído por dois espaços distintos; a zona de
descarga de pescado e a área de atracação de
embarcações.
O Porto de Pesca é normalmente praticável
por embarcações até 50 m de comprimento e 3 m
de calado.
O Porto de Recreio, denominado Marina da
Póvoa e concessionado pelo Clube Naval Povoense,
é constituído por dois conjuntos de três pontões
flutuantes localizados no extremo SE do porto, com
capacidade para receber embarcações com 18 m de
comprimento e calado até 3 m. A N do conjunto de
pontões encontra-se o edifício e o Cais da Receção.
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A S dos pontões localizam-se os demais serviços e
facilidades de apoio ao utilizador.

b) Perigos – Dentro do porto os fundos de
areia alteram-se com muita frequência.
A E do molhe N existe um banco de areia que
se estende até 70 jj deste e fica a descoberto em
baixa-mares de águas vivas. Esse banco de areia
estende-se até à testa do enrocamento do Cais de
Abastecimento.
A zona E do molhe S, com fundos de areia e
algumas pedras, encontra-se bastante assoreada,
cobrindo e descobrindo com a maré.
A E da boia Cardeal W existe um extenso
baixo.
c) Farolins e Pontos Notáveis – No molhe N
localiza-se o farolim Molhe Norte (ver Figura 4.103).
No molhe S encontra-se o pouco conspícuo
farolim Molhe Sul.

Para além das já referenciadas torres de
iluminação do Estádio do Varzim, dos edifícios Nova
Póvoa, Grande Hotel da Póvoa, do Casino da Póvoa
e da Capitania do Porto da Póvoa de Varzim,
situados a N do molhe N (ver 4.1.) e do edifício
Premar, localizado no interior da cidade (ver 4.10.5.)
são visíveis outros edifícios.
Junto ao Cais de Abastecimento encontra-se a
já referenciada Torre de Observação, onde se
encontra, no seu topo, um mastro de sinais (SS).
No interior da cidade é notório, a NNE do
Casino da Póvoa a cúpula da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, com duas torres e um zimbório
encimado por uma imagem.
Junto à marginal, a E da Capitania do Porto da
Póvoa de Varzim, encontra-se a Fortaleza da Nossa
Senhora da Conceição, edifício de pedra escura,
comprido mas bastante baixo, sendo pouco visível.
Mais no interior do casario, a E do edifício
Premar, localiza-se a Igreja da Nossa Senhora das
Dores, tendo próximo duas araucárias bem visíveis.
A SE desta localiza-se a Igreja Matriz com dois
campanários (ver Figura 4.10-7).
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Figura 4.10-5 – Farolim Molhe Sul
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Figura 4.10-6 – Igreja Sagrado Coração de Jesus, Torre de Observação, Fortaleza Nossa Senhora da Conceição e Edifício Premar
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