
Vila do Conde

Estação Náutica 



Definição de Turismo Náutico

 Desfrutar de uma viagem ativa em contacto com a água, com a possibilidade 

de realizar todo o tipo de atividades náuticas, em lazer ou em competição.



Atividades 

desenvolvidas:

 Vela

 Windsurf

 Surf

 Mergulho

 Remo

 Charter de cruzeiro

 etc.



Motivações:

 Contacto com a Natureza

 Fazer desporto/exercício

 Conhecer melhor o destino

 Conhecer pessoas

 Contacto com o mar

 Participar em competições

 Realizar viagens/travessias

 Provas

 Divertir-se



Fatores básicos   

à prática de 

desportos 

náuticos:

 Excelentes condições naturais (mar, 

clima, etc.) para a prática de atividades 

náuticas

 Ampla rede de instalações náuticas 

(portos desportivos, marinas, etc.) com 

todos os equipamentos e serviços 

necessários (energia, água, tratamento 

de resíduos, etc.) com boa acessibilidade

 Oferta de cursos de aprendizagem de 

desportos náuticos

 Oferta de alojamento e restauração nas 

zonas envolventes dos locais onde se 

realizam desportos náuticos



Fatores chave   

de êxito:

 Legislação adequada, estimulando o desenvolvimento 
das atividades náutico-recreativas

 Elevado número de empresas especializadas

 Ampla e variada oferta de atividades em todas as 
tipologias de desportos náuticos

 Serviços de elevada qualidade

 Presença de construtores de embarcações de 
reconhecido prestígio internacional

 Ampla cobertura de serviços e empresas de apoio 
especializadas (manutenção, reparação, venda de 
material e equipamento, etc.)

 Desenvolvimento de produtos integrados de oferta 
desportiva e alojamento (estações náuticas)

 Excelentes condições de segurança nos portos 
desportivos e marinas

 Realização de eventos desportivos de nível 
internacional (regatas e outros eventos náuticos)

 Ampla e variada oferta de entretenimento e serviços 
complementares nas zonas envolventes dos locais 
para a prática de desportos náuticos

 Disponibilidade de pessoal qualificado (tripulação, 
instrutores, etc.), com conhecimento de idiomas e 
experiência no apoio aos turistas

 Eficaz funcionamento de serviços de resgate e 
serviços médicos de urgência



Recursos marítimos no 

município de Vila do Conde



“Vila do Conde, espraiada 

entre pinhais, rio e mar…”

José Régio



Porto de Recreio de Vila do Conde

 A intervenção efetuada na zona ribeirinha contígua ao Cais das Lavandeiras 

dotou Vila do Conde de um pequeno porto para embarcações de recreio, com 

a implantação de um pontão flutuante num plano de águas abrigadas, para 

atracação de embarcações registadas na náutica de recreio.



Porto de Recreio de Vila do Conde   



“As suas largas praias que tão 

bem convidam a um cismar 

consolador”

Antero de Quental



Praias

 As praias da cidade de Vila do Conde, integradas nas Zonas Balneares Frente 

Urbana Norte e Frente Urbana Sul, num total de 21 concessões balneares, 

disponibilizam aos banhistas apoios de praia que integram o serviço de bar 

com esplanada, sanitários diferenciados por sexo, sanitários para pessoas 

portadoras de deficiência, duche e posto de socorros.



Praias acessíveis

 Com a preocupação de permitir que possam ser usufruídas por todos, o Município 

tem vindo a criar condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade 

condicionada. Desde 2006, data em que recebeu o primeiro galardão de Praia 

Acessível, com a Praia do Turismo, outras se tem seguido. Presentemente as praias 

com galardão de Praia Acessível são:

Praia do Turismo (Vila do Conde)

Praia Sr.a da Guia (Vila do Conde)

Praia de Labruge

Praia de Moreiró – Castro de S. Paio (Labruge)

Praia de Mindelo



Praias de Bandeira Azul e Galardão de Ouro

 Através da atribuição do galardão Bandeira Azul, já foi reconhecida, pela 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), a qualidade ambiental das zonas 

balneares do nosso Concelho nos domínios da informação e educação ambiental, 

qualidade da água, gestão ambiental e equipamento, segurança e serviços.

 As zonas balneares da Frente Urbana Norte, Frente Urbana Sul, de Mindelo, Vila 

Chã e Labruge foram distinguidas pela Quercus - Organização Não Governamental 

de Ambiente (ONGA), com Qualidade de Ouro.

Esta distinção, que tem como base a informação pública oficial disponibilizada 

pela Agência Portuguesa do Ambiente, reconhece as águas das praias que, ao longo 

de cinco anos, apresentam sistematicamente uma água balnear de qualidade 

excelente e que, dessa forma, oferecem uma maior fiabilidade no que respeita à 

qualidade da água.



Frente Atlântica de Vila do Conde



Escolas de Surf 

em Vila do Conde:

 Aloha Surf & SUP School

 Azurara Surf School

 Big Wave Surf School

 Escola de Surf Litoral de Vila do Conde



Aloha Surf & SUP School



Azurara Surf School



Big Wave Surf School



Escola de Surf Litoral de Vila do Conde



Associações que promovem o Desporto Náutico 

em Vila do Conde

 Remo

 Canoagem

 Natação

 Vela

 Triatlo

 Atividades subaquáticas

 Surf

 Pesca desportiva

CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE

fundado em 1905, Coletividade de Utilidade 

Pública / Estatuto de Mecenato



Associações que promovem o Desporto Náutico 

em Vila do Conde

 CanoagemVILA DO CONDE KAYAK CLUBE



Canoagem no Rio Ave



Empresas de Animação Turística em Vila do 

Conde

 Canoagem

 Surf & Body Board

 Descida de Rio

 Bóias radicais (tração à bóia)

 Outras atividades ao ar livre

AZURARA PARQUE AVENTURA



Empresas de Animação Turística em Vila do 

Conde

 Serviço disponível aos sábados, 

domingos e feriados

 Empresa com parceria com o Set 

Lounge Beach Wedding, situado na 

Praia de Azurara

PASSEIOS TURÍSTICOS DE BARCO 

NA FOZ DO AVE



Empresas de Animação Turística em Vila do 

Conde

 Surf (Praia Azul, Praia de Azurara e 

outras praias da região Norte)

 SUP - Stand Up Paddle (Rio Ave e 

outros rios da região Norte)

UP AND GO SUP&SURF



Paddle no Rio Ave



Apresentação de um evento náutico de 

competição internacional em Vila do Conde

 Nelo Summer Challenge

O Ocean Racing European Championship é uma competição europeia de 

canoagem de mar entre Esposende e Vila do Conde, organizada pela Federação 

Portuguesa de Canoagem em parceria com a Nelo Mar Kayaks com o apoio da 

Câmara Municipal. Esta organização é atribuída pela Associação Europeia de 

Canoagem a Portugal.

Este evento desportivo traz dezenas de canoístas de toda a Europa à nossa 

cidade, ficando toda a logística instalada junto ao Forte de S. João Baptista.



Nelo Summer Challenge   



Nelo Summer Challenge   



Nelo Summer Challenge   



Nelo Summer Challenge   



Nelo Summer Challenge   


