Capítulo 3 – Ilha de São Miguel

Figura 3-71 – Porto da Ribeira Quente e Povoação vistas de WSW

Cerca de 1 M para NE da Ponta do Garajau
encontra-se, na embocadura de um verdejante
vale, uma casa grande protegida do mar por uma
muralha negra.

Sensivelmente a meio da enseada encontrase a vila da Povoação (37°44,8’N-025°14,7’W),
implantada sobre um vale que se abre para o interior.

Figura 3-72 – Povoação vista de sul
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No centro da vila, à beira-mar, existe uma
muralha de protecção bem visível reconhecendose ainda entre outras, as seguintes conhecenças:
uma ponte com um notável arco por onde passa a
estrada nacional a oeste da vila; a igreja da Nossa
Senhora do Rosário (37°44,81’N-025°14,90’W)
com frontaria a oeste e torre quadrangular, situada
na parte oeste da vila e junto ao extremo da muralha; os farolins Molhe S (704/D-2640.65)
(37°44,67’N-025°14,84’W) e Molhe N (704.1/D2640.6) (37°44,71’N-025°14,82’W) e o Hotel do
Mar que possui uma conspícua torre com telhado
cónico na esquina leste do edifício.

Da vila da Povoação à Ponta do Faial, a costa retoma o seu aspecto muito alcantilado mas
revestido de vegetação, avistando-se algumas
pequenas casas dispersas na base da arriba.

Figura 3-75 – Igreja de Santa Barbara

Batimetria e perigos (3.5.2.)
Entre a Ponta Garça e a Ponta do Faial, a
batimétrica dos 20 m corre sensivelmente paralela
a linha de costa e a uma distância da ordem das
600 jardas, não existindo quaisquer perigos para
fora dela.

Figura 3-73 – Vista do porto de Povoação

Para dentro da batimétrica dos 20 m encontram-se algumas pedras, designadamente a Baixa
do Frade (37°42,7’N-025°22,0’W) que fica situada a
sul da Ponta Garça, próximo de terra, e a rocha ou
Baixa da Lobeira.

Sobre um monte e sensivelmente a norte da
igreja da Nossa Senhora do Rosário encontra-se a
Igreja de Santa Bárbara (37°44,95’N-025°14,92’W)
com frontaria a sul; os edifícios do tribunal e do
gimnodesportivo, situados na parte leste da vila; a
Igreja da Mãe de Deus (37°44,92’N-025°14,63’W)
de frontaria virada a SW e torre sineira à esquerda,
situada na ponta leste da vila e um pouco para o
interior; duas antenas muito conspícuas.

Esta rocha encontra-se a cerca de 440 jardas
para sul da Ponta da Lobeira e em baixa-mar
emerge cerca de 0,3 m.

Figura 3-76 – Farolim Molhe W e base do antigo farolim vistos
de SSE

Duas outras rochas, com profundidades da
ordem dos 1,8 m, encontram-se respectivamente a

Figura 3-74 – Igreja da Mãe de Deus vista de SSE
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cerca de 1200 jardas a WNW e a 1 M a oeste da
Baixa da Lobeira.

cruzamento do enfiamento da torre da igreja de
Nossa Senhora do Rosário pela igreja de Santa
Bárbara (Zv=353°), com o enfiamento da Ponta
Garça pela Ponta da Lobeira (Zv=251°).

Fundeadouros (3.5.3.)

Pode ainda fundear-se mais próximo de terra, em fundos de 20 m de sonda reduzida, sobre o
já referido enfiamento da torre da igreja de Nossa
Senhora do Rosário pela igreja da Santa Bárbara
(Zv=353°) e tendo, para oeste, a igreja do Fogo da
Ribeira Quente a encobrir pela Ponta do Garajau.

Neste troço de costa podem ser utilizados
fundeadouros na Ribeira Quente e na Povoação.
O fundeadouro da Ribeira Quente, com cerca de 16 m de sonda reduzida em fundos de areia,
encontra-se no cruzamento do Zv=295° ao torreão
da igreja de São Paulo, com o Zv=005° ao farolim
Molhe (705/D-2641)(37°43,99’N-025°17,94’W).

Cais e desembarcadouros (3.5.4.)
Existem desembarcadouros
Quente e na Povoação.

na

Ribeira

Ribeira Quente – O porto da Ribeira Quente
é um porto de apoio à pesca e fica situado o oeste
da foz da ribeira de mesmo nome.
Consta de um molhe exterior que protege
uma ampla área portuária.

Figura 3-77 – Enfiamento (Zv=353°) definido pelas torres da
Igreja de Nossa Senhora do Rosário e da Igreja de Santa Bárbara

Na Enseada do Fogo e considerando as limitações de espaço, podem também os pequenos
navios fundear.
Figura 3-79 – Vista geral do porto da Ribeira Quente

Na face norte do molhe exterior existe um
cais com um comprimento total de 115 m. Os primeiros 35 m têm uma sonda reduzida mínima de
3,8 m e depois de uma pequena inflexão para norte o cais prolonga-se por mais 80 m com sonda
mínima de 2,3 m. Os primeiros 60 m têm sonda
superior a 3 m. A norte deste cais existe um cais
paralelo ao primeiro com cerca de cerca de 40 m
de extensão e sonda reduzida de 2,4 m. Na parte
leste e norte do porto existe um amplo varadouro
servido por uma rampa e por um travel-lift.

Figura 3-78 – Igreja de São Paulo (Fogo da Ribeira Quente)

O porto possui boas facilidades logísticas,
incluindo combustível para reabastecimento das
embarcações.

O fundeadouro da Povoação, com 24 m de
sonda reduzida em fundos de areia, encontra-se no
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Figura 3-80 – Vista geral do varadouro do porto de Ribeira
Quente

Figura 3-82 – Vista do cais sul do porto de Ribeira Quente

Povoação – O porto da Povoação é um porto de apoio à pesca, constituído por dois molhes de
protecção. O molhe sul corre inicialmente na direção SSW, no seguimento da foz da Ribeira de
Além, infletindo depois para W e o molhe norte
que nasce junto à igreja de Nossa senhora do
Rosário inflectindo depois para SE. No primeiro
troço do molhe sul localiza-se um pequeno contramolhe.

Para alagem e manobra de embarcações na
rampa e varadouro está disponível um guincho
eléctrico.

Figura 3-81 – Vista geral do varadouro do porto de Ribeira
Quente
Figura 3-83 – Vista geral da entrada do porto de Povoação

A aproximação ao porto deve ser efectuada
a rumos norte ou noroeste dando o necessário
resguardo à Baixa da Lobeira situada 440 jardas a
sul da Ponta da Lobeira.

Na face norte do molhe norte existe um cais
acostável com cerca de 115 m. Na extremidade
oeste nasce outro cais com cerca de 50 m, orientado a NE e que permite o acesso a um amplo varadouro de embarcações através de um boat-lift.

O navegante deve manter um resguardo de
40 jardas à extremidade do molhe exterior até
avistar a face do cais sul, altura em que pode guinar para rumos NE e demandar o porto. Deve manter-se sempre visível a face do cais e nunca passar
para norte da linha definida pela face norte do cais
da rampa.
De noite, deve usar-se como referência a luz
do farolim Molhe (705/D-2641)(37°43,99’N025°17,94’W).

Figura 3-84 – Farolim Molhe N do porto de Povoação
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Na parte norte da bacia existe uma outra
rampa que corresponde à área do antigo porto.

Figura 3-87 – Vista da parte oeste (varadouro) e norte (antigo
porto) do porto de Povoação

Figura 3-85 – Vista do cais sul do porto de Povoação

O porto de Povoação possui diversas infraestruturas de apoio à actividade piscatória e abastecimento de víveres.

Na ponta de cada molhe encontram-se
implantados os farolins Molhe S (704/D-2640.65)
(37°44,67’N-025°14,84’W) e Molhe N (704.1/D2640.6) (37°44,71’N-025°14,82’W). De noite, para
aterragem ao porto, devem ser tomada como referência a luz do farolim Molhe S.

Figura 3-88 – Vista de pormenor do cais oeste e varadouro do
porto de Povoação

Figura 3-86 – Farolim molhe sul do porto de Povoação

A aproximação à boca dos molhes pode ser
efectuada de oeste ou leste (recomenda-se manter
um resguardo mínimo de 1000 jardas a terra).

Figura 3-89 – Vista de pormenor do antigo porto de Povoação
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Áreas de pesca (3.5.5.)
A principal área de pesca situada nas proximidades deste troço de costa é o Baixo do Sudoeste (37°22’N-025°42’W), uma extensa zona situada
a cerca de 28 M a SW da Ponta Garça.
Povoações (3.5.6.)
Neste troço de costa situa-se a Ribeira
Quente, sede de uma freguesia com cerca de 1000
habitantes, e a vila da Povoação, sede de um concelho, com cerca de 6818 habitantes, e que dista
aproximadamente 58 km de Ponta Delgada.
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