Capítulo 4 – Da Foz do Cávado à Foz do Rio Douro

O enfiamento passa por N da Igreja de São
Mamede, que se vê ao alto (ver Figura 4-12). De
noite os farolins apresentam luz vermelha. O farolim
posterior fica escondido de quem vem de N
praticamente até atingir o enfiamento.
Junto ao varadouro existe uma Estação Salvavidas, onde se encontra um sinal sonoro (ver 4.2.3.).
O varadouro possui um guincho alador
elétrico, junto à Estação Salva-vidas.
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.
Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Vila do Conde e pelo
Comando Local da Polícia Marítima.

Atinge-se depois o segundo enfiamento
(Zv=042,0°), definido pelos farolins Angeiras (ant.) I
e Angeiras (post.) I e é conhecido localmente por
“enfiamento do varadouro”.
O local onde os dois enfiamentos cruzam é
conhecido por “pouso”.
O farolim Angeiras (ant.) I está implantado
num poste encostado a uma das casas sobre a praia
e pintado com faixas brancas e vermelhas. O farolim
Angeiras (post.) I encontra-se também num poste
idêntico, situado poucos metros atrás. No mesmo
poste está também implantado, numa caixa
vermelha, o sinal sonoro (ver 4.2.3.).
Seguindo sobre este segundo enfiamento
deixa-se a BB uma restinga de rocha, sendo a Pedra
do Cachão a mais perigosa, por ser a aquela a que se
passa mais próximo.

4.4.6. ANGEIRAS
Em Angeiras, existe um varadouro onde
laboram algumas embarcações de pesca de boca
aberta.
As embarcações varam na praia seguindo dois
enfiamentos.
O primeiro (Zv=062,0°) é definido pelos
farolins Angeiras (ant.) II e Angeiras (post.) II sendo
conhecido localmente por “enfiamento da Barra”. O
farolim Angeiras (ant.) II está implantado num poste
Cavan pintado com faixas verdes e brancas, situado
na praia. O farolim Angeiras (post.) II recuado cerca
de 230 m e implantado num poste idêntico. De dia,
é pouco visível, sendo substituído por um risco
vertical branco pintado num muro. Seguindo sobre
este enfiamento deixam-se a BB os Leixões de Lavra
e a EB uma zona de baixos, conhecida por “seco”.
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Figura 4-26 – Segundo enfiamento de Angeiras visto de SW

As embarcações são varadas para o areal com
ajuda de tratores.
Num mastro existente na Estação Salva-vidas
são içados os sinais de mau tempo.
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.
Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto de Leixões e pelo Comando local
da Policia Marítima.
Autoridade Portuária – É exercida pela
Docapesca – Portos e Lotas S.A..
4.5. ÁREAS DE PESCA
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Figura 4-25 – Primeiro enfiamento de Angeiras visto de SW

Nesta zona os principais portos de pesca são
Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Leixões.
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Roteiro da Costa de Portugal – Portugal Continental – Do Rio Minho ao Cabo Carvoeiro

Junto a costa, até às 2 M, entre a foz do Rio
Cávado e Vila do Conde, pesca-se essencialmente
com a arte de emalhar e covos. Entre Vila do Conde
e Leixões entre as 2 e as 4 M pesca-se com a arte do
cerco (com maior atividade entre maio e setembro).
Na zona de Leixões (até 3 M) constata-se especial
incidência da utilização de armadilhas do tipo de
boscas e murejonas, bem como, a utilização do
arrasto de vara. Nas imediações da Monobóia,
apesar de constituir uma área restrita à atividade da
pesca (raio de 1000 jj e corredor entre esta área e a
linha de costa), verifica-se uma elevada
concentração de embarcações do cerco.
4.6. CABOS E EMISSÁRIOS SUBMARINOS
Ao largo da Aguçadoura encontra-se um cabo
elétrico submarino que liga o gerador eólico, a terra
(ver 4.9). O cabo possui um comprimento de cerca
de 3,4 M e está sinalizado pelas boias especiais Boia
Cabo 1 (40.1) (41°26,91′N-008°47,74′W), Boia Cabo
2 (40.2) (41°27,18′N-008°48,83′W) e Boia Cabo 3
(40.3) (41°27,34′N-008°49,83′W).
Em frente à Refinaria e a N do farol Leça
existe um emissário perpendicular à linha de costa
com 1,4 M de comprimento, sinalizado na sua
extremidade pela Boia M1. Cerca de 400 jj a S
localiza-se um oleoduto com cerca 1,6 M de
comprimento existindo, na sua extremidade uma
Monobóia, onde amarram navios-tanques para
trasfega de crude. Este conjunto é denominado
Terminal Oceânico Galp Leça. Por razões de
segurança é proibida a navegação neste terminal
(ver 4.12.).

Castelo (a S da Apúlia) localiza-se o Parque Natural
do Litoral Norte.
Para mais informações consultar a legislação
em vigor no Avisos aos Navegantes – Grupo Anual,
disponível através do serviço ANAVNET em
http://anavnet.hidrografico.pt
4.8. ÁREAS DE SCOOPING
Ao largo do obelisco Memória, sob o espaço
de jurisdição da Capitania do Porto de Leixões,
existe uma zona para efetuar scooping definida
pelos seguintes posições: 41°14,92′N-008°45,28′W;
41°14,92′N-008°45,08′W; 41°13,62′N-008°45,28′W
e 41°13,62′N-008°45,08′W.
Para mais informações consultar o Avisos aos
Navegantes – Grupo Anual disponível através do
serviço ANAVNET em http://anavnet.hidrografico.pt
ou contactar a Autoridade Marítima Local.
4.9. BOIAS ODAS (SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE
DADOS OCEANOGRÁFICOS) E ESTRUTURAS
OFFSHORE
Ao largo da Aguçadoura encontra-se uma
estrutura flutuante com um gerador eólico,
denominado Windfloat e a boia oceanográfica ODAS
WF (41) (41°27,76′N-008°50,99′W). O Windfloat
encontra-se atualmente retirado, sendo expectável
a instalação de outra estrutura semelhante em 2017.
A navegação não autorizada está proibida num raio
de 800 jj. Para mais informações contactar a
Autoridade Marítima Local.
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Figura 4-27 – Monobóia vista de WSW
SET11

Figura 4-28 – Estrutura Windfloat (atualmente retirada)

4.7. ÁREAS PROTEGIDAS
Entre a foz do Rio Neiva e o limite S da área
de jurisdição da Capitania do Porto de Viana do

Cerca de 11 M ao largo de Vila do Conde
encontra-se a boia oceanográfica ODAS CSA 92/D
(60) (41°19,0′N-008°59,0′W).
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