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Dizemos Não!
À poluição da Praia de Matosinhos
À destruição da Onda de Matosinhos
http://www.matosinhoscomonda.org

Preocupação com o Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões
A APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, empresa
responsável pela administração do Porto de Leixões) anunciou a sua intenção de
aumentar o quebra-mar (também conhecido como barra ou “paredão”) do Porto de
Leixões em cerca de 300 metros.
A comunidade de surfistas local está apreensiva e preocupada com os efeitos –
potencialmente irreversíveis - da extensão do quebra-mar na Praia de Matosinhos, que
afectarão a sua comunidade local e os demais visitantes da Praia.
Os estudos técnicos até agora publicados analisam essencialmente a componente
técnica e as vantagens/desvantagens da extensão do quebra-mar para o Porto de
Leixões. São, contudo, totalmente omissos quanto às restantes consequências.
A extensão do quebra-mar poderá assim implicar:


Aumento da (já existente) poluição na Praia de Matosinhos, devido
nomeadamente à crescente estagnação das águas e redução do seu movimento;



Aumento de acumulação de sedimentos a norte da Praia Internacional (devido
às correntes, as areias poderão ser deslocadas de sul para norte);



Erosão acelerada da Praia de Matosinhos e restantes praias adjacentes, com
consequenciais potencialmente imprevisíveis em caso de tempestades;



Redução significativa da qualidade da “Onda de Matosinhos”, podendo pôr em
causa a prática de surf e de outros desportos náuticos na praia de Matosinhos,
reduzindo-a em larga escala nos dias em que a ondulação seja de pequena
dimensão (o que se verifica na grande maioria dos dias do ano)

Tanto quanto é do nosso conhecimento, a APDL não avaliou, discutiu ou sequer
procurou acautelar qualquer uma das preocupações levantadas pela Comunidade local
da Praia de Matosinhos quanto a este projecto.
A concretizar-se, a extensão do quebra-mar terá impactos reais na praia, na qualidade
da água, nas ondas, no surf, nos desportos náuticos, para além de um sério impacto no
ambiente, na vida das pessoas e mesmo na economia local.

Estes receios foram, em parte, sustentados num Relatório do LNEC — Laboratório
Nacional de Engenharia Civil1, o qual adianta que, na sequência da construção do
quebra-mar, as águas ficarão mais estagnadas, o que poderá ter um impacto ao nível da
qualidade e da ondulação das mesmas.
Impõe-se também questionar os efeitos que a obra - que deverá iniciar em janeiro de 2019

e prolongar-se por dois anos – terá nas condições de navegabilidade para os barcos de
pesca. A título de exemplo, veja-se o caso da extensão da barra da Figueira da Foz, que
muitos consideram que "antes das obras, era uma barra perigosa e, depois, ficou uma
barra de morte”. Notícias e relatos revelam que “esta barra tornou-se ainda mais
perigosa desde que o Estado realizou uma obra para garantir a extensão do molhe norte.
A obra custou mais de 15 milhões.”2 Trata-se um caso muito semelhante, em que a
Comunidade local (de pescadores, surfistas, utentes) não foi verdadeiramente ouvida e
os vários custo-benefício global da extensão da barra não foi devidamente avaliado.
O estudo de impacte ambiental deste projeto3 encontra-se em consulta pública até 29
de Maio. Entretanto, desde o início da semana, a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), abriu à participação do público a discussão sobre os impactos ambientais do
projeto, onde se inclui o Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões,
cuja estrutura com cerca de 300 metros de comprimento pode trazer consequências
catastróficas para a cidade, com a destruição da onda de Matosinhos e fazendo mesmo
com que esta se torne exclusivamente portuária e de águas paradas e fique
irreconhecível num espaço de cinco anos. Até 29 de Maio, toda a documentação pode
ser consultada no site da APA http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2220
Respeitamos e compreendemos que todos os investimentos e obras previstos deverão
permitir que o Porto de Leixões possa aproveitar este aumento de capacidade e a sua
localização geográfica para “passar de porto feeder, que alimenta os outros portos
nacionais, para principal porto gateway no Norte da Península Ibérica”, conforme afirma
a Senhora Ministra do Mar Ana Paula Vitorino. No entanto, entendemos que esses
benefícios económicos terão que ser compatibilizados com outros interesses da
comunidade local, bem como com as preocupações a nível ambiental, já referidas.
Todos os anos, o Surf movimenta milhares de praticantes e é uma atividade de vital
importância para a economia local, atraindo muitos turistas às praias da região que,
além da prática desportiva, procuram restaurantes para usufruir do peixe da Lota de
Matosinhos e da gastronomia local, bem como saber mais sobre o património
português.
Por dia, em época baixa, existem cerca de 2 mil praticantes de surf (60% estrangeiros) e
perto de 5 mil em época alta (40% estrangeiros), cerca de 1 milhão de praticantes por
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Relatório do LNEC, Estudos realizados com vista à melhoria das condições de segurança do acesso
marítimo
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Porto
de
Leixões,
de
Novembro
de
2017,
disponível
em
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/bitstream/123456789/1010435/2/9as%20Jornadas%20Engenharia
%20Costeira%20e%20Portuaria_Fortes_et_al_1.pdf
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Vd. Notícia da RTP: “Barra da Figueira da Foz é armadilha mortal para os pescadores”, de 30.10.2015,
disponível em https://www.rtp.pt/noticias/pais/barra-da-figueira-da-foz-e-armadilha-mortal-para-ospescadores_v870142
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Consultável em
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%20Costeira%20e%20Portuaria_Fortes_et_al_1.pdf

ano. Estes números não podem e nem devem passar ao lado! Dados preliminares
apontam para um impacto de cerca de 20 milhões de euros por ano4, gerado pelo surf
na economia local5.
A autarquia local informou que está a trabalhar com a APDL para que se chegue a uma
solução equilibrada que beneficie as duas partes, referindo ainda que encomendará
estudos para que seja feita uma comparação em termos de resultados. Contudo
tememos que não se consiga que os mesmos sejam concluídos há tempo de travar a
referida obra, face à complexidade dos mesmos e atento aos prazos muito curtos até ao
final da consulta pública (29 de maio) e data prevista para o início das obras (2019).

Manifeste-se para defender a Praia e Onda de Matosinhos!
Faça ouvir a sua voz!

Contatos:
geral@matosinhoscomonda.org
http://www.matosinhoscomonda.org
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Em comparação,
a) As ondas da Nazaré geraram impacto superior a 10 milhões em três anos, gastos na Nazaré por
turistas nacionais e estrangeiros, entre 2011 e 2014, segundo as conclusões de um estudo da
Fundação Gulbenkian. O estudo, apresentado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa,
concluiu que, sem o projeto, no mesmo período, os ganhos com o turismo não teriam
ultrapassado os 7,8 milhões de euros. Conclui ainda que as ondas geraram impactos entre os
32% e os 41% na receita total das unidades hoteleiras da vila, onde se verificou um aumento do
número de turistas nacionais e estrangeiros;
b) O Mundial de surf realizado em 2015 em Peniche teve um impacto económico superior a dez
milhões. O impacto económico da prova foi avançado por João Paulo Jorge, que liderou a equipa
de investigadores do Instituto Politécnico de Leiria responsável pelo estudo económico.

Sendo certo que se torna difícil quantificar todo o impacto gerado pelo surf localmente, considerando
que muitos praticantes se alojam e fazem refeições no Porto (em parte por inexistência de alojamento
local suficiente), os estabelecimentos comerciais locais podem não saber referir se um cliente é surfista
ou não, entre outros. Pelo que ousamos referir que o impacto é muito superior ao valor de 20 milhões,
sendo que o Município do Porto e até adjacentes beneficiam com o surf de Matosinhos.

Quem somos
MATOSINHOS COM ONDA é um Movimento Cívico espontâneo que surge da urgência
em salvar uma Onda que é um dos ex-líbris da cidade.
O objetivo do Movimento Cívico MATOSINHOS COM ONDA é o da preservação da
Onda de Matosinhos, património coletivo, tendo em vista o pleno aproveitamento das
potencialidades turísticas de Matosinhos, potenciando também a rentabilidade
económica da obra em curso do Porto Comercial.
Este Movimento Cívico reconhece o valor da obra atualmente em curso no Porto
Comercial de Matosinhos, Porto de Leixões, dada a sua importância estratégica para
o desenvolvimento económico da região.
O Movimento Cívico SOS MATOSINHOS COM ONDA não tem outra motivação para
além da acima referida, sendo constituída por cidadãos de todos os quadrantes
políticos partidários, surfistas de Matosinhos e de toda a região, e conta ainda com o
apoio de várias associações locais, nacionais e internacionais.

O que pretendemos
- As ondas de Matosinhos, serem formalmente consagradas como ondas com
especial valor para a prática dos desportos de deslize - Nível I, no Programa da
Orla Costeira (POC) Caminha-Espinho6;
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Tornando-se assim na segunda área em Portugal a ser reconhecida ao nível do Ordenamento do
Território, à semelhança das ondas do Cabo Mondego, entre a Murtinheira e o Cabedelo, na Figueira da
Foz, que estão formalmente consagradas como ondas com especial valor para a prática dos desportos de
deslize - Nível I, no Programa da Orla Costeira (POC) Ovar - Marinha Grande, publicado no passado dia 10
de agosto de 2017.
. Ondas com especial valor para os desportos de deslize - Refletem o crescente desenvolvimento dos
desportos de onda e a sua importância económica e social, identificando-se em modelo territorial os locais
que pelas suas características morfológicas, e pela procura de utilizadores para a prática destes desportos,
justificam que sejam adotadas medidas de salvaguarda que permitam acautelar eventuais ações
antrópicas com impactes na praia submersa. Os locais com reconhecimento internacional e com
importância turística estratégica, como as ondas que integram a candidatura a Reserva Mundial de Surf
de Matosinhos, onde se localiza a melhor onda para aprendizagem do continente europeu e uma das
melhores do mundo, são destacados em modelo territorial (Nível I), atendendo a que pelo seu maior
valor deverão ser objeto não só de medidas de proteção, mas também de gestão integrada que permita
acautelar fatores de pressão e assegurar um aproveitamento económico sustentável destes recursos.
Assim, a atuação da Administração deve atender ao seguinte:
a) Assegurar a proteção dos locais mais valiosos para a prática dos desportos de deslize, promovendo a
avaliação dos potenciais impactos negativos das obras costeiras perturbadoras da qualidade das
condições das «ondas com especial valor para a prática de desportos de deslize» e quando possível a
adoção de soluções alternativas;
b) Promover a gestão integrada das «ondas com especial valor para a prática dos desportos de deslize nível I»;
c) Promover a valorização das «ondas com especial valor para a prática dos desportos de deslize»,
reconhecendo o seu valor como património natural e assegurando a sua proteção, estudo e promoção;
d) Adotar medidas de gestão que assegurem a mitigação das pressões sobre o meio costeiro, marinho e
terrestre, resultantes do crescimento da prática desportiva, e o aproveitamento sustentável das
oportunidades económicas associadas aos desportos de deslize;

- A consagração de Matosinhos como Reserva Mundial de Surf pela organização
internacional Save the Waves Coalition, World Surfing Reserves7;
- Pugnar pela promoção da posição da SOS Salvem o Surf8 sobre o impacto nas
ondas de Matosinhos, tendo por base o relatório do LNEC, com prossecução da
revisão científica;
- Levar a problemática ao próximo «Global Wave Conference»9, a realizar em 2019,
por intermédio da SOS Salvem o Surf e Surf Rider Foundation;
- Cuidar do património, alertando o Município de Matosinhos e a APDL para os
diversos problemas existentes e a corrigir nas praias cuja resolução era da sua
competência;
- Promoção de debates públicos;
- Colaboração com associações e clubes de surf, escolas de surf, ONGAs, entre
outros, sempre para fins de prossecução da missão do movimento;

Dados
Em Matosinhos Respira-se Surf
Matosinhos está para o Porto como Carcavelos está para Lisboa. Crescem as escolas de
surf, assim como os praticantes dentro de água. Nunca surfou a Norte? Ora, tem aqui a
sua oportunidade.
Há anos que é a imagem do surf nortenho. Matosinhos tem crescido em fama e em
surfistas, principiantes e mais experientes, que procuram aquelas ondas para
momentos de diversão.
Integrando a frente atlântica da região do Porto, a Praia de Matosinhos é um extenso
areal, pintado com algumas formações rochosas, que tanto oferece ondas fáceis e
divertidas — em dias de ondulação pequena — ou um nível mais difícil quando o mar
decide mostra a sua força.
e) Promover a compatibilização de interesses conflituantes entre atividades, modalidades e utilizações
das praias e dos planos de água associados, criando condições para uma utilização segura destes espaços;
f) Promover um maior conhecimento do ambiente costeiro e dos fatores que concorrem para a
singularidade de cada onda e das implicações que as alterações climáticas terão nestes recursos turísticos.
(…)
7
Cuja janela de submissão decorre de 30 de junho a 30 de setembro de 2018 e critérios que conduzem
ao seu reconhecimento oficial são a qualidade e a consistência das ondas, a importante história e cultura
de surf local, a riqueza e sensibilidade ambiental da área e, ainda, a forte mobilização da comunidade. A
acontecer a referida classificação faria de Matosinhos a segunda reserva de Portugal e da Europa, a para
da Ericeira, estatuto, este, que seria responsável por inquantificáveis benefícios económicos, lúdicos e
reputacionais para o Concelho de Matosinhos, mas cujo objetivo principal é a preservação, defesa e
conservação das zonas de surf, das praias, do meio ambiente circundante e demais patrimónios
ambientais e culturais.
8
A SOS Salvem o SURF representa em geral a comunidade surfista em questões de preservação das praias
e do ambiente natural envolvente, sem as quais não seria possível a prática do surf.
9
https://www.savethewaves.org/globalwaveconference/

Matosinhos contabiliza mais de cinco mil praticantes de surf na região na época alta, o
que reveste a prática, além do seu impacto na saúde e qualidade de vida, de enorme
importância para a economia local e para o turismo.
A Câmara Municipal de Matosinhos assumiu o surf como um dos eixos estratégicos para
a promoção turística e a dinamização económica do concelho. Para Eduardo Pinheiro,
presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, “a Câmara Municipal de Matosinhos
assumiu o surf como um dos eixos estratégicos para a promoção turística e a
dinamização económica do concelho. Estamos bem conscientes, por isso, da importância
destes grandes eventos para a atração de cada vez mais praticantes e,
consequentemente, de novos clientes para o tecido económico local”.
Já Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto refere “o Surf é uma
modalidade que temos vindo a acarinhar e promover cada vez mais nos últimos anos.
Juntamente com Matosinhos, partilhamos uma costa marítima que está especialmente
vocacionada para a prática desta modalidade. A prova disso é que temos aqui cada vez
mais escolas e praticantes de surf. Mas porque queríamos ir ainda mais longe e afirmar
definitivamente as praias do Porto e de Matosinhos como destinos de eleição para o surf,
lançamos há um ano o programa Wave Series, que engloba várias provas e um conjunto
de atividades paralelas, entre aulas de surf adaptado, ações de sensibilização ambiental,
concertos, exposições e mercados”.
Com o crescimento da modalidade, também as lojas e escolas de surf têm vindo a
multiplicar-se (atualmente existem 10, e em breve passarão a 11 com a abertura da Rip
Curl). A primeira escola abriu portas na década de 1990 e hoje são já cerca de 16
(federadas pela FPS), sem contar com as escolas sedeadas em praias a Norte e a Sul
(acrescentaríamos pelo menos no mínimo cerca de 10 escolas) que se deslocam com
frequência a esta praia para lecionarem as suas aulas. Atualmente Matosinhos conta
com 1 surf camp (importa salientar que existe 1 surf camp localizado na Foz/Porto mas
que tem como base das aulas a praia de Matosinhos) e 2 surf hostels, para além de vários
alojamentos locais que, fruto da parca oferta de alojamento específico para surfistas,
acabam por alojar centenas de surfistas anualmente.
a) Quanto ao nº de escolas de surf: 16
Existem escolas com sede no Porto e com sede em Matosinhos mas que têm licença
para o lecionamento nas Praias de Matosinhos, cfr. Edital da Capitania do Porto de
Leixões existem 16 licenças emitidas em 2017.
b) Quanto ao nº de surf shops: 11
Waimea Surf & Culture (2 lojas) - Matosinhos
Kiber Surf Shop - Matosinhos
58 surf shop - Matosinhos
Surf' in Monkeys - Matosinhos
Grua Surf & Co. – Matosinhos (a maior surf shop do Norte)
Surf Leça - Leça da Palmeira
Ericeira Surf Shop - Matosinhos (Mar Shopping e Norte Shopping)
Lightning Bolt (Mar Shopping)
Fish Surf Shop

Rip Curl (recentemente inaugurada no passado dia 4 de maio de 2018)

c) Quanto ao nº de surf hostels/alojamentos voltados para o surf: 3
Fishtail Sea House
Oporto Ocean Hostel
Matosinhos Surf Guest House
d) Quanto ao nº de surf camps: 2
Matosinhos Surf Camp
Surfivor Surf Camp
e) Quanto ao nº de clubes/associações de surf: 2
Associação Onda do Norte (AON) - 90 federados
Associação de Surf de Matosinhos (ASM)
Club de Surf do Porto (com sede no Porto mas com muitos atletas
de Matosinhos federados) - 25 federados
A praia de Matosinhos foi e continua a ser a casa de muitos campeões das ondas e o
berço de muitos outros praticantes. O areal extenso que começa onde a cidade do Porto
acaba e termina no quebra-mar que faz fronteira com o Terminal de Leixões é ocupado
durante todo o ano por praticantes ou aspirantes às várias modalidades náuticas que se
ensinam nas várias escolas das imediações.
Praia de Leça, 1927: os primeiros surfistas no país
A história do surf em Portugal passa por Matosinhos, conforme demonstra um filme que
mostra surfistas em Leça no final dos anos 20, praticando bellyboard. A praia nortenha
já era um ícone – agora pode ser um destino de turismo cultural para este desporto. E o
filme é o mais antigo do género em toda a Europa.
Um filme documentário português produzido em 1927 pelos Serviços Cinematográficos
do Exército mostra um grupo de homens na Praia de Leça da Palmeira praticando
bellyboard, uma modalidade antepassada do bodyboard. As imagens vêm alterar a
história do surf em Portugal e passam a ser o mais antigo registo fílmico conhecido deste
desporto em território europeu.
A película chama-se «Aspectos de Leça da Palmeira, Matosinhos e Leixões» e o excerto
em questão corresponde a 28 segundos de um total 32,34 minutos. O original está
guardado no Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, em Bucelas, e pode ser visto
numa página da Cinemateca Digital, no site da Cinemateca Portuguesa.
Entre 2016 e 2017, os municípios de Matosinhos e Porto registaram um aumento de
63% nas pesquisas relacionadas com surf. Os dois concelhos, em conjunto, ultrapassam
Peniche, o destino mais pesquisado quando o objeto da busca são as escolas de surf e o
turismo associado ao desporto, e mais de um terço do total da Nazaré, o destino mais
procurado para a prática da modalidade. Estes dados divulgados esta semana pela

empresa Bloom Consulting, à margem da apresentação do programa da terceira edição
do evento dedicado aos desportos náuticos Porto & Matosinhos Wave Series, revelam
que a costa destas duas cidades vizinhas tem-se afirmado “cada vez mais” como destino
de preferência para a prática do surf. Mas o prolongamento do molhe de Leixões está a
preocupar pelos eventuais impactos nas ondas da região.
É inegável importância que os desportos de mar têm para o sector do turismo no
concelho e no país — Portugal é o país da Europa mais procurado por temas ligados ao
surf.
A Surfer Today refere que “Porto-Matosinhos is the only Portuguese beach that is accessible by
subway. And with thousands of visiting European students on exchange programs, the spot is
truly an international surf nation. You'll hear English, German, Spanish, French, and Scandinavian
languages as you paddle for the incoming wave. On a Saturday morning, you'll easily count more
than 500 surfers in the wide lineup.”
Segundo um estudo elaborado pela Associação Nacional de Surfistas em 201510, a Contribuição
Económica do Surf geraria um impacto de €400 milhões de Euros, incluindo economia indireta,
contabilizando 200.000 surfistas em Portugal e promovendo Emprego jovem e
empreendedorismo, acrescidos da Dimensão Intangível através da Promoção contínua durante
todo o ano (eventos, surfistas embaixadores), Contra sazonal (melhor fora da época de verão),
Cultura oceânica e comportamento ativo.

NOVO TERMINAL DE CONTENTORES (FUNDOS -14 M ZH)
Relatório do LNEC — Laboratório Nacional de Engenharia Civil11

Com vista a otimizar a geometria do prolongamento do quebra-mar exterior do Porto
de Leixões, bem como a avaliação dos impactes desse prolongamento nas condições de
agitação da praia de Matosinhos e na dinâmica sedimentar na vizinhança do porto,
revelou-se necessária a realização de três grandes estudos, envolvendo modelação
numérica e modelação física. A presente comunicação descreve os estudos realizados,
focando-se essencialmente na descrição dos seus objetivos, nas metodologias utilizadas
e nos principais resultados obtidos e a forma como estas se refletirão na elaboração dos
respetivos Projetos de Execução e Estudo de Impacte Ambiental.
Além dos estudos já realizados, a APDL previu ainda a realização de estudos adicionais,
mais aprofundados, que confirmassem as principais conclusões, designadamente,
estudos em modelo numérico de: a) agitação e ressonância no interior do porto; b)
avaliação dos impactes do prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões
nas condições de agitação da praia de Matosinhos e na dinâmica sedimentar na
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SEMINÁRIO DESPORTOS NÁUTICOS, TURISMO DE CRUZEIRO E NÁUTICA DE RECREIO “Caracterização e
Impacto do Surf em Portugal”
11
ESTUDOS REALIZADOS COM VISTA À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO ACESSO
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LEIXÕES.
Disponível
em
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/bitstream/123456789/1010435/2/9as%20Jornadas%20Engenharia
%20Costeira%20e%20Portuaria_Fortes_et_al_1.pdf

vizinhança do porto; e estudos em modelo físico (2D e 3D) de agitação, estabilidade e
galgamentos.
O objetivo dos estudos é a otimização da geometria do prolongamento do quebra-mar
exterior do Porto de Leixões, bem como a avaliação dos impactes desse prolongamento
nas condições de agitação da praia de Matosinhos e na dinâmica sedimentar na
vizinhança do porto. Nesse sentido, foram realizados 3 grandes estudos, envolvendo
modelação numérica e modelação física. De entre estes estudos destaca-se:
 Estudo II – Avaliação dos impactes do prolongamento do quebra-mar exterior do Porto
de Leixões nas condições de agitação da praia de Matosinhos, que inclui a realização de
estudos em modelo numérico;
As configurações propostas para o prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de
Leixões visam aumentar as condições de abrigo de forma a permitir a entrada de navios
porta-contentores de até 300 m de comprimento, 40.2 m de boca e 14.0 m de calado.
De acordo com indicações da APDL, estudos anteriores (IHRH, 2013) apontam para a
necessidade de prolongamento do quebra-mar exterior entre 200 m e 300 m, com um
ângulo de abertura de até 20º.

Regimes de Agitação Marítima ao Largo e Junto à Costa
Discussão e Conclusões
Em termos de valores médios, há, consequentemente, também uma ligeira redução das
alturas significativas de onda, Hs, desde o largo até junto à costa, mas os períodos, Tz,
não variam significativamente. Quanto às direções de onda, verifica-se um ligeiro
estreitamento da gama de direções de onda no ponto P e rotação para W, relativo ao
largo.

Estudo de Agitação e de Ressonância
Estudos de agitação
Verificou-se que as alturas de onda significativas mais frequentes são as das classes até
1.5 m. As configurações correspondentes ao prolongamento do molhe conduzem a um
maior abrigo face à configuração atual. Com efeito, o número de ocorrências associado
a alturas de onda significativas mais elevadas (acima de 1.5 m) é menor do que o

verificado para a Configuração atual nesses pontos. O abrigo do quebra-mar diminui da
configuração S1 para S3 e de S4 para S6, devido ao menor comprimento do quebra-mar.
As configurações correspondentes ao prolongamento do molhe conduzem a um menor
número de dias com alturas de onda superiores a 1.0 m nos pontos ao longo do canal
de navegação.
O número de dias com alturas de onda nas diferentes classes aumenta com a diminuição
do comprimento do molhe (de S1 para S3 e de S4 para S6).

Discussão e Conclusões
Os resultados do estudo permitiram concluir que o prolongamento do molhe conduz a
um maior abrigo do canal de navegação:
As configurações correspondentes ao prolongamento do molhe conduzem a um menor
número de dias com alturas de onda elevadas (superiores a 1.5 m) face à configuração
atual.

Avaliação do Impacte na Agitação Marítima na Praia de Matosinhos
Resultados
O efeito do prolongamento do molhe é mais relevante para as direções de agitação
incidente entre WSW a WNW e a redução do índice de agitação, quando ocorre, é, em
geral, superior para a configuração S1.
Verificou-se que existem duas zonas com caraterísticas diferentes, os primeiros 500 m
sobre a linha, mais abrigados para direções de agitação mais rodadas a NW, e os
restantes 500 m sobre a linha, menos abrigados para estas direções. A redução de Hs
varia entre 9% e 42%.
A altura de onda média diminui com o aumento do prolongamento do molhe, como
seria de esperar, e as diferenças são maiores para as direções mais rodadas a norte,
para as quais o quebra-mar confere maior abrigo.
Relativamente ao ângulo de abertura do prolongamento, em geral, um ângulo de
abertura de 0º leva a maiores reduções das alturas de onda, embora as diferenças sejam
ténues face a um ângulo de abertura de 20º.
Verificou-se que, para qualquer ponto, as alturas de onda significativas mais
frequentes são as da classe até 0.5 m. A redução de altura de onda em frente à praia
devido ao prolongamento do quebra-mar é evidente, para as seis configurações, na

medida em que aumenta o número de registos inferiores a 0.5 m e diminuem os
registos superiores a 0.5 m, qualquer que seja a configuração considerada.
As configurações correspondentes ao prolongamento do molhe (qualquer que seja a
inclinação) conduzem a um menor número de dias com alturas de onda superiores a 0.5
m, nas diferentes classes, nos pontos em análise, face à configuração atual. Em todos os
pontos, o número de dias com alturas de onda nas diferentes classes superiores a 0.5 m
aumenta, em geral, com a diminuição do comprimento do molhe. Em todos os pontos,
a diferença do número de dias com alturas de onda superiores a 0.5 m para a situação
de 0º e 20º é pequena. O número de dias com alturas de onda superiores a 2.0 m diminui
com o prolongamento do molhe, não diferindo muito entre configurações (S1 a S6),
Figura 20.

Discussão e Conclusões
As configurações analisadas levam a uma redução das alturas de onda na praia de
Matosinhos, principalmente para direções de onda de WNW, W e SW, atualmente
menos abrigadas. As direções mais rodadas a norte afetam mais as alturas de onda na
metade sul da praia, enquanto as direções mais rodadas a sul afetam mais as alturas de
onda na metade norte da praia. A posição da linha de rebentação, em geral, ou mantémse inalterada ou aproxima-se da praia (o que ocorre especialmente na metade norte da
praia e para incidências mais rodadas a sul). As diferenças entre as configurações S1 a
S6, não são significativas e o ângulo de abertura tem uma influência reduzida nos
resultados.

Avaliação do Impacte na Dinâmica Sedimentar
Resultados

As intervenções analisadas afetam a dinâmica sedimentar. Na praia de Matosinhos o
padrão de erosão e assoreamento torna-se mais estruturado, aumentando a erosão da
zona sul da praia e a deposição a norte.

O modelo LITLINE permitiu reproduzir a evolução da praia a longo prazo (2008-2016). A
solução analisada promove a rotação da praia no sentido anti-horário em torno do seu
setor central (Figura 22 e) devido ao maior efeito de abrigo relativamente às ondas
incidentes, mais rodadas a norte em frente à praia, e à maior exposição da praia aos
rumos incidentes mais rodados a sul relativamente à configuração atual. A solução
analisada aumenta a amplitude da variação da isolinha do ZHL ao longo da praia de
Matosinhos. Contudo, este resultado estará majorado pelo facto da isolinha do ZHL
inicial da simulação (observada em 2008) ter uma configuração divergente da tendência
da forma plana da praia conferida pela solução analisada. Em resultado deste
comportamento, a solução analisada: i) promove a fuga de sedimentos para o canal de
acesso ao porto no extremo norte da praia de Matosinhos, uma vez que a zona ativa da
praia adjacente ao quebra-mar sul progride em direção ao mar; e ii) aumenta a
vulnerabilidade à erosão e galgamento do setor sul da praia em condições extremas
de tempestade marítima. Contudo, a existência de afloramentos rochosos em frente
e na zona ativa da praia, nomeadamente, imediatamente abaixo da profundidade
ativa no caso do Perfil Norte e na face de praia no extremo sul, poderá atenuar os dois
efeitos apontados.

Discussão e Conclusões
O prolongamento do molhe norte afetará também a praia de Matosinhos. As melhores
condições de abrigo na parte norte da praia e as diferentes condições de abrigo
proporcionadas à praia em função da direção da agitação conduzirão a uma rotação da
praia no sentido anti-horário. Esta rotação reforçará a atual tendência de acumulação
de areia no extremo norte da praia e de erosão da zona sul. Se esta tendência não for
contrariada por intervenções regulares, a acumulação de areia junto ao quebra-mar sul
poderá levar a algum assoreamento no canal de acesso ao porto a médio prazo.

Simultaneamente, a erosão no extremo sul da praia poderá fomentar galgamentos
nessa zona. Contudo, a existência de afloramentos rochosos na zona submersa e na face
de praia no extremo sul poderá atenuar estes dois impactes da solução proposta.

O surf de Matosinhos nos Media

In https://www.surfertoday.com

-----------In https://www.travel-in-portugal.com

---------------In http://www.surfing-waves.com

In www.vortexmag.com

In Blog http://portoenvolto.com

In Praias de Portugal, por Alice Vieira

In http://www.finest.pt

Se também dizes Não!
À destruição da Onda de Matosinhos
À poluição da Praia de Matosinhos
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