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Com uma localização geográfica privilegiada, “espraiada entre pinhais, rio e mar”,
como nos definia o escritor vilacondense José Régio, Vila do Conde é um concelho que
dispõe de uma magnífica oferta de recursos naturais e marítimos. Estes  potenciam o
território,   proporcionando uma oferta turística náutica que possibilita a prática de
uma conjunto de atividades desportivas e de lazer  alavancadas em torno do rio e mar
e que se  complementam  com  experiências inesquecíveis facultadas  através de uma
rede de agentes turísticos de grande qualidade, nas áreas do alojamento,
da restauração, da animação turística, do ensino, da saúde e do bem-estar, da cultura,
assim como,  noutras atividades e serviços de apoio à náutica.

O potencial turístico reflete-se ainda na extensão de 18 km de praias com vasto areal de
grande qualidade  e nos 6 kms de passadiços de madeira,  sobrelevados,  que oferecem 
uma magnífica vista panorâmica e que rapidamente se tornaram um dos maiores atrativos
turísticos concelhios.
A sua proximidade com o mar e a grande tradição piscatória presente no cordão litoral
concelhio,  fazem com que todo o tipo de peixe seja confecionado e apreciado diariamente
na culinária  local,  o que se traduz numa experiência gastronómica memorável.

With a privileged geographical location, “spread out among pine forests, river and sea”,
as the native Vila do Conde writer José Régio defined us, Vila do Conde is a municipality
that has a magnificent offer of natural and maritime resources. These enhance the territory,
providing a nautical touristic offer that allows the practice of a set of sports and leisure
activities leveraged around the river and the sea and that complement each other with
unforgettable experiences provided through a network of high quality tourist agents,
in the areas of accommodation, restaurants, tourist entertainment, education, health
and wellness, culture, as well as other activities and services supporting the nautical activities.

The tourist potential is also reflected in the 18 km of beaches with vast high quality sand
and in the 6 km of raised boardwalks, which offer a magnificent panoramic view and
which quickly became one of the biggest tourist attractions in the municipality.
Its proximity to the sea and the great fishing tradition present in the county's
coastal front, results in the daily cooking and enjoyment of every type of fish of our local
cuisine, which translates into a memorable gastronomic experience.

LISTA DE PARCEIROS/PARTNERS LIST
Câmara Municipal de Vila do Conde - Entidade Coordenadora
Junta de Freguesia de Árvore
Junta de Freguesia de Azurara
Junta de Freguesia de Labruge
Junta de Freguesia de Mindelo
Junta de Freguesia de Vila Chã
Junta de Freguesia de Vila do Conde
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches
Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira
Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde
Capitania do Porto de Vila do Conde e Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Conde
DOCAPESCA, Porto e Lotas, S.A.
Aloha Surf & SUP School
Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde
Associação de Ex-Marinheiros da Armada de Vila do Conde
Autor Guest House
Ave Rowing Boats
Azurara Surf School
Bastardos Restaurante
Casa da Costa Guest House
Casa de S. Bento
Centro Ciência Viva de Vila do Conde
Clube Fluvial Vilacondense
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental - CMIA de Vila do Conde
Escola Secundária José Régio - Vila do Conde
Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Vila do Conde - IPP
Escola Superior de Media Artes e Design de Vila do Conde - IPP
Erva Doce Guest House
FOR-MAR - Centro de Formação Profissional para o setor das Pescas e do Mar
Guest House Eça Agora!
Hotel Brazão - Azevedos & C.ª, S.A.
NELO - M.A.R. Kayaks, Lda.
Ornitológicos - Associação Entre-Afetos
Os Delfins, Escola de Formação de Nadadores Salvadores Profissionais
Os Golfinhos, Associação de Nadadores Salvadores
Parque de Campismo de Vila do Conde - Clube Nacional de Montanhismo
Parque de Campismo Sol de Vila Chã, Lda.
Passeios Turísticos de Barco e Tuk Tuk
Porto Beach Lodge
Restaurante Mezzaluna
Restaurante São João
Romando | Romando Beach Club | Romando Privé | Romando Sushi Caffè
Ronu-Tour Viagens
Samuel & Filhos, Lda.
Santana Hotel & SPA - Soc. Turística Monte de Santana/ Exploração Hoteleira, Turística e Agrícola, S.A.
SICNAVE - Indústria de Construção e Reparação Naval, Lda.
Surf in Surf & SUP
Vila do Conde Kayak Clube
Vila do Conde Porto Fashion Outlets - Viaoutlets, Vila do Conde, Unipessoal, Lda.
Villa C Boutique Hotel - Summer C, S.A.

Saiba mais aqui

Consulte aqui
os nossos parceiros
Check partners here



NAUTICAL OFFER
Nautical resources

Nautical activities**

Tourist entertainment

Accommodation and gastronomy

Education and training

Health and wellness

Culture and sports
**Subaquatic activities, bodyboard, towed buoys, canoeing,
kitesurf, longboard, swimming, sport fishing, rowing,
stand up paddle, surf, sailing, windsurf

OFERTA NÁUTICA
Recursos náuticos
Atividades náuticas*

Animação turística
Alojamento e restauração
Ensino e formação
Saúde e bem-estar
Cultura e desporto
*Atividades subaquáticas, bodyboard, bóias radicais,
canoagem, kitesurf, longboard, natação,
pesca desportiva, remo, stand up paddle, surf, vela, windsurf


