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Ø1. O PROJETO



EnquadramentoPROJETO: INTERNACIONALIZAR+      ESTAÇÕES NÁUTICAS DO ALENTEJOPrograma Operacional Regional AlentejoSistema de Apoio a Ações Coletivas | Tipologia de Operação: Internacionalização das PMEInvestimento Total: 361.235€2021 /2022

Estações Náuticas doALENTEJOO PROJETO  Objetivos•Promover a internacionalização das Estações Náuticas do Alentejo, através do estímulo a iniciativas coletivas e processos colaborativos;•Desenvolvimento de mecanismos inovadores de prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados internacionais;•Promoção internacional integrada da oferta nacional de bens e serviços associados às Estações Náuticas•Reforço da notoriedade e visibilidade internacional da marca Alentejo / Portugal;•Estimular o aumento das exportações das empresas que integram a rede náutica no Alentejo, via aumento das receitas turísticas internacionais.

Promotores
 Atividades•Programa base de dinamização das Estações Náuticas do Alentejo;•Desenvolvimento de catálogo digital “Nautical Alentejo”;•Desenvolvimento de Guias de Mercado;•Operação Exploratória Internacional, com a realização de ações de prospeção internacionais aos mercados e missões de reconhecimento de prospetores internacionais ao Alentejo;•Participação em Feiras Internacionais; •Promoção Internacional das Estações Náuticas do             Alentejo.Mercados AlvoEspanha

Reino Unido
Escandinávia      Parceiros  Institutionais•Município de Alandroal•Município de Avis•Município de Moura•Município de Odemira•Município de Reguengos de Monsaraz•Município de Sines

Parceiros•Fórum Oceano•Turismo do Alentejo, E.R.T.



Ø2. PROMOTORES



O  Sines  Tecnopolo  é  uma  associação pr ivada  sem  fins  lucrat ivos   que desenvolve a sua atividade no âmbito da promoção, desenvolvimento e apoio ao empreendedorismo,  reconhecido  pela maior  rede  de  empreendedorismo  e inovação europeia (EBN) como Business Innovation Center (BIC)Alentejo.

Sines Tecnopolo – Quem Somos?
Atuando em três áreas de excelência, no setor do apoio empresarial,  formação  e  desenvolvimento de  projetos colaborativos, o Sines Tecnopolo providencia uma oferta diversificada de serviços estruturantes para a região.Com  mais  de  40  PMEs  instaladas,  o  Sines  Tecnopolo conta com a maior incubadora de empresas do Alentejo Litoral, apoiando a criação de novas empresas, na sua fase  de  arranque,  desenvolvimento  e  internaciona‑lização através de diversos programas de capacitação, consultoria e formação.A  formação  do  Sines  Tecnopolo  pretende  melhorar  a qualificação profissional e aumentar a competitividade empresarial com uma oferta diversificada de cursos que vão  desde  a  formação  no  trabalho  à  formação  de desenvolvimento  de  competências  nas  áreas  do desenvolvimento pessoal, marketing, entre outras.No âmbito dos projetos colaborativos o Sines Tecnopolo desenvolve  em  conjunto  com  entidades  regionais, nacionais  e  internacionais,  diversos  projetos  ligados  à economia  azul,  circular,  digital  e  descarbonização, conjugando  a  transição  e  aceleração  de  modelos  de negócio  com  o  intuito  de  promover  um  futuro  mais sustentável a nível económico e ambiental.

PROMOTORES

“Com mais de 40 PMEs instaladas 10|11
CONTACTOSSines TecnopoloSines+351 269000300info@sinestecnopolo.orgwww.sinestecnopolo.org
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doALENTEJO

mailto:geral@forumoceano.pt
http://www.forumoceano.pt


A  ADRAL  ‑  Agência  de  Desenvolvimento Regional  do  Alentejo  foi  legalmente constituída em 18 de Junho de 1998. Uma das características distintivas da Agência é efectivamente a articulação de projectos e entidades, pelo que tem vindo a investir na constituição e implementação de parcerias público‑públicas,  privado‑privado  e público‑privado  para  promover  projetos em prol do desenvolvimento regional. A  ADRAL  é  uma  plataforma  de  interface para dinamizar o desenvolvimento regional, tendo desempenhado até à data um papel discreto mas fundamental na alavancagem de um Alentejo melhor, e continuará a ser no futuro uma organização chave de apoio à inovação, internacionalização e coesão no vasto  território, e para  isso Por fim, conta com  uma  ampla  representação  e  amplo leque de acionistas. 

A ADRAL tem como missão o desenvolvimento económico e social da região  do  Alentejo  através  da  cooperação  com  outros  agentes  do território,  numa  posição  de  interface  entre  parceiros,  políticas  e recursos. Os  principais  Objetivos  Estratégicos  da  Agência,  com  base  nas recomendações do plano de ação, são os seguintes: Reposicionar a ADRAL  como  entidade  de  referência  regional  junto  dos  diferentes stakeholders (entidades públicas, associativas e privadas, sociedade civil de C&T), na promoção do Alentejo desenvolvimento e promoção da  Agência  no  estrangeiro  para  ganhar  o  estatuto  de  interlocutor preferencial  para  o  Alentejo  e  na  ligação  com  os  seus  accionistas. Neste sentido, deve ser aprofundada a ideia da ADRAL como “porta de entrada para a Região” (papel de lobby, nomeadamente em Bruxelas e Lisboa),  reconhecimento  da  Agência  junto  dos  agentes  regionais  e nacionais. Promover o foco estratégico da atividade da ADRAL ‑ Trata‑se  de  definir  as  áreas  core  de  intervenção  da  Agência  e  identificar oportunidades de intervenção e negócio com impacto na criação de valor (novos projetos cofinanciados, contratação de serviços e outras iniciativas). Para atingir este objectivo, o Plano de Actividades deverá dar prioridade aos Objectivos (presentes no Diploma de Fundação das Agências de Desenvolvimento Regional Decreto‑Lei nº 88/99) que, a curto e médio prazo, se afigurem os mais relevantes e prioritários para da Região, de acordo com o trabalho desenvolvido e o foco pretendido, nomeadamente:1.  Fomentar a criação de empresas, atração de investimento nacional e estrangeiro, inovação tecnológica e transferência de tecnologia;2. Elaboração,  negociação  e  mediação  de  planos,  programas  e projetos de desenvolvimento regional;3.  Elaboração  e  divulgação  de  sistemas  de  informação, nomeadamente bases de dados e estudos da realidade regional, em  cooperação  com  universidades,  autarquias,  empresas  e associações empresariais;4.  Divulgar os recursos e atividades da Região. 12|13

CONTACTOSADRAL ‑ Agência de Desenvolvimento Regional do AlentejoÉvora+351 266769150geral@adral.ptwww.adral.pt
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Ø3. Estações Náuticas dePORTUGAL
THE PROJECTSubject, Promoters, Partners, Objectives, Target Markets and ActivitiesPROMOTORESSINESTECNOPOLO and ADRAL PORTUGAL Nautical StationsALENTEJO   Nautical Stations   Avis Nautical StationMonsaraz Nautical StationMoura ‑ Alqueva Nautical StationOdemira Nautical StationSines Nautical Station
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“
António José Correia Ccoordenador do projeto

As Estações Náuticas são, acima de tudo, espelho de como um só produto pode incorporar o melhor que uma região tem para oferecer, trabalhar na defesa do património e identidade cultural, e de como o trabalho em rede pode potenciar o melhor que o país tem para mostrar”.

NAUTICAL PORTUGAL
A  Rede  das  Estações  Náuticas  de Portugal foi constituída com o apoio do Fórum Oceano com o objetivo de valorizar o potencial do país na área da náutica e do turismo náutico. Atualmente conta com 30 Estações Náuticas  certificadas,  estimando‑se  que  até  2024  este  número aumente para as quatro dezenas. Entre  os  vários  objetivos  da  rede d e s t a c a m ‑ s e   o   c o m b a t e   à sazonal idade  do  turismo  nas

regiões,  a  promoção  da  oferta turística  a  nível   nacional  e internacional,  a  introdução  das camadas  mais  jovens  na  prática  d e   a t i v i d a d e s   n á u t i c a s ,   o desenvolvimento  de  um  espaço com  as  condições  necessárias p a r a   o   d e s p o r t o   d e   a l t o rendimento  e  o  reforço  dos parce i ros   que   a   compõem (atualmente  mais  de  1300,  60% dos quais empresas).CONTACTOSForum Oceano – Associação da Economia do MarLeça da Palmeira+351 220120764geral@forumoceano.ptwww.forumoceano.ptwww.nauticalportugal.com
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dePORTUGAL

Estações náuticascertificadas Em certificação
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http://www.forumoceano.pt
http://www.nauticalportugal.com/
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ENTIDADE COORDENADORA DA ESTAÇÃO NÁUTICACâmara Municipal de AlandroalAlandroal, Alentejo, Portugal+351 268440040geral@cm‑alandroal.ptwww.cm‑alandroal.ptAlandroalEstação Náutica de 

mailto:geral@cm-alandroal.pt
https://www.facebook.com/AlquevaNatureFishing


 Praia fluvial de Azenhas d’el Rei 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ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica deAlandroal



www.cm‑alandroal.ptgeral@cm‑alandroal.pt
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Com uma zona de areal com cerca de 3500 m2 e uma zona verde associada de 750 m2, a Praia Fluvial das azenhas d’el‑Rei possui todas  as  infraestruturas,  projetadas  para  serem  acessíveis  a todos,  estando  desde  já  garantidas  as  condições  de  acessibi‑lidade e de serviços que viabilizam a sua utilização e desfrute com equidade,  dignidade,  conforto,  independência  e  a  maior autonomia possível, por todos aqueles que nos visitam. A atribuição da bandeira azul, ainda antes da sua inauguração, é um  forte  sinal  de  confiança  sobre  a  qualidade  daquilo  que poderão encontrar na Área Recreativa das Azenhas D’el Rei.

Praia fluvial de Azenhas d’el Rei

Todo o anoDisponível 24h00
Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Darksky Alqueva | https://darkskyalqueva.comHerdade dos Mestres | www.herdadedosmestres.pthttps://barrocal.pt/ptSão Lourenço do Barrocal | Vila Planície | https://vilaplanicie.ptwww.montimerso.ptMontimerso | 

https://goo.gl/maps/LSGnCBC74eupmGot9Praia fluvial de Azenhas d’el ReiVer localização / mapa

ATIVIDADES NÁUTICAS Município de Alandroal+351 268440040geral@cm‑alandroal.ptwww.cm‑alandroal.ptEstação Náutica de Alandroal

http://www.cm-alandroal.pt
http://www.cm-alandroal.pt
https://darkskyalqueva.com/
http://www.cm-moura.pt
https://www.herdadedosmestres.pt/
https://barrocal.pt/pt/
https://vilaplanicie.pt/
https://vilaplanicie.pt/
https://www.montimerso.pt/
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Mostra Gastronómica de Peixe  do rioFestival Soil to Soul    Festival A Beer in the Sky Festival Fora da Casca 

Estação Náutica deAlandroal



www.cm‑alandroal.ptgeral@cm‑alandroal.pt

https://goo.gl/maps/ZDvqUZoUW8hUa8KF7
30|3 1

O que começou por ser um projeto de promoção da gastronomia local e de todo o  imaginário  ligado ao rio Guadiana, com forte expressão no concelho, transformou‑se num evento reconhecido regionalmente pela qualidade que oferece.Envolvendo praticamente todos os restaurantes, alojamentos e um  grande  número  de  produtores  locais,  o  evento  tem‑se afirmado pelo seu carácter genuíno e diferenciador procurando encontrar um equilíbrio entre tradição e inovação.A mostra conta com a colaboração e experiência de reconhecidos chefes de cozinha, mostrando novos olhares e abordagens a um recurso local que alimenta as populações da raia.Este  evento  é  também  uma  montra  privilegiada  de  todos  os produtos  e  potencialidades  do  concelho  ligadas  aos  produtos endógenos e biológicos de base tradicional e um momento de promoção das suas potencialidades turísticas e culturais únicas.

Mostra Gastronómica de Peixe do rio

Praça da República, 7250‑116 AlandroalVer localização / mapa
Decorre no mês de março

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Município de Reguengos de Monsaraz www.cm‑reguengos‑monsaraz.pthttps://sharishgin.ptATRP | Associação trail running portugal

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Alandroal
Município de Alandroal+351 268440040geral@cm‑alandroal.ptwww.cm‑alandroal.pt

http://www.cm-alandroal.pt
http://www.cm-alandroal.pt
https://www.bing.com/maps?q=Monsaraz&satid=id.sid:d486c3c3-914c-6ee9-a7ad-dd12b9e6a1a8
https://www.bing.com/maps?q=Monsaraz&satid=id.sid:d486c3c3-914c-6ee9-a7ad-dd12b9e6a1a8
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt
https://sharishgin.pt/
https://atrp.pt/


32|33

Festival Soil to SoulCom o mote “Somos o que comemos”, o festival Soil to Soul surge como  forma  de  debate  para  a  importância  do  consumo sustentável,  da  preservação  e  da  regeneração  dos  solos,  da produção biológica e da alimentação saudável, uma vez que vai buscar às tradições a forma mais natural de cultivar e respeitar o solo.Um evento recheado de gastronomia, agricultura, arte, cultura, e momentos musicais  inseridos  no  cenário  idílico  do Castelo  do Alandroal.

Decorre no mês de maio

www.cm‑alandroal.ptgeral@cm‑alandroal.pt
Município de Alandroal+351 268440040geral@cm‑alandroal.ptwww.cm‑alandroal.pt

https://goo.gl/maps/ZDvqUZoUW8hUa8KF7Praça da República, 7250‑116 AlandroalVer localização / mapa Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação 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Festival A Beer in the SkyCerveja artesanal de mãos dadas com o céu estrelado.É este o lema do Festival “A Beer in the Sky”.Aproveitando  a  integração  na  Reserva  Dark  Sky  Alqueva,  o Alandroal promove no seu Castelo este festival que conta com 40 cervejeiras que vão dar a provar mais de 200 estilos de cerveja. Para além destas, os visitantes vão ter a oportunidade de saborear “novas  apostas”  de  bebidas,  como  destilados,  sidras  e ‘kombuchas’.Cozinha ao vivo,  concertos e animação pelas  ruas da vila  com bandas  e  artistas  em  fanfarra,  DJ’s  e  performers  irreverentes, darão a vibração e marcarão a identidade do festival.

Decorre no mês de junho

www.cm‑alandroal.ptgeral@cm‑alandroal.pt
Município de Alandroal+351 268440040geral@cm‑alandroal.ptwww.cm‑alandroal.pt

https://goo.gl/maps/ZDvqUZoUW8hUa8KF7Praça da República, 7250‑116 AlandroalVer localização / mapa Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista
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www.cm‑alandroal.ptgeral@cm‑alandroal.pt
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Festival Fora da CascaO  festival  tem  como  ingredientes  principais  o  caracol,  a caracoleta e o lagostim, confecionados nas mais distintas formas, a fim de proporcionar aos visitantes uma experiência de sabor únicas.Mais uma vez a gastronomia e a cultura vão andar de mãos dadas, no cenário único que só o castelo do Alandroal tem para oferecer.

Decorre no mês de julho

Município de Alandroal+351 268440040geral@cm‑alandroal.ptwww.cm‑alandroal.pt

https://goo.gl/maps/ZDvqUZoUW8hUa8KF7Praça da República, 7250‑116 AlandroalVer localização / mapa Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista
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ENTIDADE COORDENADORA DA ESTAÇÃO NÁUTICAMunicípio de AvisAvis, Alentejo, PortugalInês Fonseca+351 242410060geral@cm‑avis.ptwww.cm‑avis.pt
https://www.nauticalportugal.com/pages

Estação Náutica de Avis

mailto:geral@cm-avis.pt
http://www.cm-avis.pt
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira
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Passeios de Barco Solar Stand up Padlle Canoa Rafting Soft Canyoning River Safari CanoagemHidrospeed......................................................................... nº  



https://goo.gl/maps/9DQkAni62APsBhzV7

ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Avis
AlemTejo      EcoBoat ToursAvisRicardo Moutinho | +351 918146835geral.alemtejo@gmail.comwww.facebook.com/alemtejoecotours

Passeio  num  barco  ecológico  e  silencioso  que  desliza tranquilamente  sobre  as  águas  da  Albufeira  do  Maranhão, permitido  desfrutar  da  pureza  da  paisagem  sem  a  perturbar, ouvindo os peixes que saltam no espelho de água ou os pássaros que habitam as margens. Aqui o pôr do sol é único, transporta‑nos para a esperança de um novo dia, uma experiência que nunca mais esquecerá. Os produtos regionais que pode provar durante o passeio sabem a  tradição,  misturando  o  melhor  da  natureza  com  os  saberes ancestrais. Mais do que um passeio de barco, é um desafio aos sentidos.Experiência: 4 anosLotação da Embarcação: 8 paxOferta integrada na Bolsa de Turismo de Lisboa.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança  de  pessoas  e  bens;  Seguros  de  Acidentes  Pessoais, Responsabilidade Civil e Assistência a Pessoas.Descubra: Barco 100% ecológico, a economia circular e prova de produtos regionais nos passeios.

Clube Náutico de AvisVer localização / mapa
Março / Dezembro09.00 – 21.00

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Passeios de Barco Solar

24|25



https://goo.gl/maps/9DQkAni62APsBhzV7

Nas  águas  calmas  do  Maranhão  pode  desfrutar  de  momentos únicos,  sozinho,  em  família  ou  com  um  grupo  de  amigos  e  a prancha de paddle, aqui parece que o tempo não tem fim e pode usufruir de uma paisagem pincelada com os tons de azul da água e o verde do montado. Experiência: 5 anosCapacidade: 5 paxOferta  integrada  na  Bolsa  de  Turismo  de  LisboaGarantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de  pessoas  e  bens;   Seguros  de  Acidentes  Pessoais, Responsabilidade Civil e Assistência a PessoasDescubra: Barco 100% ecológico, a economia circular e prova de produtos regionais nos passeios

Stand Up Paddle

Março / Dezembro09.00 – 21.00
Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista
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Clube Náutico de AvisVer localização / mapa

AlemTejo      EcoBoat ToursAvisRicardo Moutinho | +351 918146835geral.alemtejo@gmail.comwww.facebook.com/alemtejoecotours
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Avis



https://goo.gl/maps/Cok4DLAuz9Tf4iqG8
28|29

Actividade  de  águas‑bravas  pura  realizada  em  jangadas  para  duas  pessoas,  que  leva  os  participantes  à  descoberta  dos  rios mais selvagens desta região alentejana.(+ 8 anos)

Moinho da Arieira, Pavia Ver localização / mapa
Maio / Outubro09.00 – 21.00

Turista Náutico Desportista Náutico 

Canoa RaftingAzenhas da SedaAquatourismPaviaLuís Lucas | +351 266448036info@azenhasdaseda.comwww.azenhasdaseda.com
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Avis



Actividade que nos leva à descoberta de ribeiras rochosas com rápidos e pequenas cascatas.Recheado  de  surpresas  e  desafios,  inclui  a  passagem  de obstáculos  naturais  com  a  ajuda  de  cordas  fixas  (corrimões), descida de rápidos a nado e saltos para a água.(+ 8 anos)

Soft Canyoning

Maio / Outubro09.00 – 21.00
Turista Náutico Desportista Náutico

30|31
https://goo.gl/maps/Cok4DLAuz9Tf4iqG8Moinho da Arieira, Pavia Ver localização / mapa

Azenhas da SedaAquatourismPaviaLuís Lucas | +351 266448036info@azenhasdaseda.comwww.azenhasdaseda.com
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Avis



Actividade de observação da natureza que nos leva a conhecer a vida selvagem no interior de ribeiras.Progredindo  a  pé  e  de  canoa  para  aceder  às  zonas  mais recônditas, o grupo é acompanhado por um guia especializado em vida selvagem.(+ 8 anos)

River Safari

Maio / Outubro09.00 – 21.00
Turista Náutico Desportista Náutico
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https://goo.gl/maps/Cok4DLAuz9Tf4iqG8Moinho da 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Pavia Ver localização / mapa

Azenhas da SedaAquatourismPaviaLuís Lucas | +351 266448036info@azenhasdaseda.comwww.azenhasdaseda.com
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Atividade  que  alterna  trechos  abertos  do  rio  com  zonas  mais estreitas e de vegetação luxuriante.Acessível  a  todos,  o  percurso  final  faz‑se  por  entre  antigas azenhas onde a ribeira acelera em rápidos emocionantes. (+ 13 anos)
Canoagem

Maio / Outubro09.00 – 21.00
Turista Náutico Desportista Náutico

34|35
https://goo.gl/maps/Cok4DLAuz9Tf4iqG8Moinho da Arieira, Pavia Ver localização / mapa

Azenhas da SedaAquatourismPaviaLuís Lucas | +351 266448036info@azenhasdaseda.comwww.azenhasdaseda.com
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NÁUTICASEstação Náutica de Avis



Atividade emocionante em águas‑bravas que utiliza uma prancha especial como meio de flutuação e barbatanas para a manobrar.Serpenteando  rio abaixo, o percurso  faz‑se numa sucessão de rápidos e pequenas quedas de água que tornam esta actividade numa experiência inesquecível. (+ 13 anos)

Hidrospeed

Maio / Outubro09.00 – 21.00
Turista Náutico Desportista Náutico
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https://goo.gl/maps/Cok4DLAuz9Tf4iqG8Moinho da Arieira, Pavia Ver localização / mapa

Azenhas da SedaAquatourismPaviaLuís Lucas | +351 266448036info@azenhasdaseda.comwww.azenhasdaseda.com
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Avis



 Head of the CorkTroféu de Remo Mestre de Avis 
EVENTOS NÁUTICOS

38|39

Estação Náutica deAvis



Uma regata com uma única manga, num percurso de 6.000m, com a participação  de inúmeros atletas da elite internacional do remo, bem com os melhores atletas nacionais. É mais do que uma prova de remo. É um momento de convívio, de partilha, de desfrutar da paisagem e, à luz do por do sol, descobrir os sabores ancestrais onde se misturam os produtos da natureza e  os  saberes  locais,  em  produtos  de  excelência,  numa  tríade mediterrânica:  pão,  azeite  e  vinho,  acompanhada  de  outras iguarias.É precedida de uma regata de Remo Adaptado, com a distância de 1.000m.Experiência na organização do evento: 9 anos, com a participação de 6 seleções / clubes internacionais, com mais de 500 atletas , entre 60 e 80 atletas por edição.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens aplicadas a Eventos DesportivosDescubra:  Prova  amiga  do  Ambiente,  Sustentabilidade Ambiental,  Inclusão  (Remo  adaptado),  Divulgação  e  Prova  de Produtos Locais e Economia Circular.

Head of the Cork

Março
Município de Avis | www.cm‑avis.pt

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Federação Portuguesa de RemoAvisLuís Teixeira | +351 213929840geral@fpremo.ptwww.fpremo.pt
EVENTOSNÁUTICOS  

40|41
https://goo.gl/maps/9DQkAni62APsBhzV7Clube Náutico de AvisVer localização / mapa

Estação Náutica de Avis

http://www.cm-avis.pt
mailto:geral@fpremo.pt
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Junho
Federação Portuguesa de Remowww.fpremo.pt

Envolvidos pela Albufeira do Maranhão, num cenário de sonho, aqui se preparam campeões numa Prova de Remo Jovem, onde os  valores  e  as  condutas  vão  além  da  competição  e  são  um elemento essencial para preparar um futuro de esperança. Todos desejam alcançar um troféu único produzido por um artista local,  em  cada  ano  um  novo  troféu,  em  cada  ano  uma  nova inspiração.Experiência na organização do evento: 13 anosMédia de atletas por evento: 120 atletasGarantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens aplicadas a Eventos DesportivosDescubra:  Prova  amiga  do  Ambiente,  Sustentabilidade Ambiental, Divulgação e Prova de Produtos Locais e Economia Circular

Troféu de Remo Mestre de AvisCâmara Municipal de AvisAvisSalomé Guilhermino | +351 242410060geral@cm‑avis.ptwww.cm‑avis.pt

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalistahttps://goo.gl/maps/9DQkAni62APsBhzV7Clube Náutico de AvisVer localização / mapa

EVENTOSNÁUTICOS  Estação Náutica de Avis

http://www.fpremo.pt


 Traveler’s Event        Avis International XCODo Montado à Mesa 
ATIVIDADES TURÍSTICAS

44|45

Estação Náutica deAvis



ATIVIDADES TURÍSTICAS
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O maior evento nacional de mototurismo. Ponto de encontro privilegiado de largas centenas de adeptos do mototurismo e do motociclismo, que aqui partilham experiências de viagem, traçam planos e constroem sonhos de aventura. É  também  espaço  de  aprendizagem,  através  dos  diversos workshops temáticos e de descoberta, através dos passeio on e off road que exploram o Concelho e arredores. Experiência na organização do evento: 14 anosMédia de participantes por edição: 900Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens aplicadas a Eventos.Descubra:  Divulgação  e  Prova  de  Produtos  Locais  e  Economia Circular.

Traveler’s event

1º fim de semana setembro
Município de Avis | www.cm‑avis.pt

Turista GeneralistaMototurista

BalgarpirAvisRui Baltazar | +351 219173439info@balgarpir.comwww.facebook.com/travelerevent

https://goo.gl/maps/9DQkAni62APsBhzV7Clube Náutico de AvisVer localização / mapa

Estação Náutica de Avis

http://www.cm-avis.pt


https://goo.gl/maps/5kRNmBF68sgM4ANTA

48|49

Câmara Municipal de AvisAvisSalomé Guilhermino | +351 242410060geral@cm‑avis.ptwww.cm‑avis.pt Prova cross country olímpico (BTT) do circuito internacional  UCI, num percurso temido mas desejado por todos os grandes atletas.Mas  não  tenha  receio   da  compet ição,   também  são disponibilizadas experiências de menor grau de dificuldade e sem a pressão da alta competição.Experiência na organização do evento: 9 anos (Internacional) e  27 anos (regional). Média de participantes por edição: 300, com a participação de atletas olímpicos nacionais e internacionais.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens aplicadas a Eventos.Descubra:  Prova  amiga  do  Ambiente  (Sustentabilidade Ambiental) Inclusão de atletas paralímpicos.

Avis International XCO

Pista de BTT ‑ AvisVer localização / mapa
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo | www.cimaa.ptFederação Portuguesa de Ciclismo | www.fpciclismo.ptwww.uci.orgUnion Cycliste Internationale (UCI) | 
Setembro

Turismo Desportivo Turista Generalista

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Avis

http://www.cimaa.pt
https://www.fpciclismo.pt/
https://www.fpciclismo.pt/
https://www.uci.org/
http://www.cimaa.pt


https://goo.gl/maps/D9A4VpBv3xFvBxQUA
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A comunidade transporta em si a multiculturalidade do povo do Alentejo e que ao longo do tempo foi incorporando no seu modo de ser e de fazer. Propomos  a  descoberta  do  Património  Etnográfico  através  da participação em atividades agrícolas, pastoris, artesanais, eno‑gastronómicas. Torne‑se Alentejano para a vida!Experiência na organização do evento: 3 anos.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens aplicadas; Selo Clean and Safe (TdP).Descubra:  Produtos  Locais,  preservação  do  património  e envolvimento da comunidade

Do Montado à Mesa

Travessa Abreu Callado, n. 1 BenavilaVer localização / mapa
Clube Náutico Restaurante e Bar | www.facebook.com/ClubenauticoavisCoisas de Avis | www.facebook.com/coisasdeavisHerdade de Fonte Paredes | www.herdadefonteparedes.ptFumeiro da Vila | www.fumeirodavila.pt
Todo o ano

Turista Generalista

Fundação Abreu CalladoBenavilaJoviano Vitorino | +351 242430000geral@abreucallado.ptwww.abreucallado.pt
ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Avis

https://www.facebook.com/Clubenauticoavis
mailto:geral@sem-fim.com
http://www.centronauticomonsaraz.pt
http://www.fumeirodavila.pt/


ENTIDADE COORDENADORA DA ESTAÇÃO NÁUTICAMunicípio de Reguengos de MonsarazReguengos de Monsaraz, Alentejo, PortugalPedro Natário+351 266508040geral@cm‑reguengos‑monsaraz.ptwww.cm‑reguengos‑monsaraz.ptMonsaraz https://www.nauticalportugal.com/pages/1001

Estação Náutica de 

mailto:geral@cm-reguengos-monsaraz.pt
https://www.facebook.com/AlquevaNatureFishing
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira


 Centro Náutico de Monsaraz Alqueva Cruzeiros 

54|55

ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica deMonsaraz



https://goo.gl/maps/UEQQRmo638jYBdwB6
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Praia Fluvial de MonsarazVer localização / mapa Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaTurismo fluvialInverno: 10h/19hVerão: 10h/23hDarksky Alqueva | https://darkskyalqueva.comHerdade dos Mestres | www.herdadedosmestres.ptSão Lourenço do Barrocal | https://barrocal.pt/ptRestaurante SEM‑FIM | www.sem‑fim.comVila Planície | https://vilaplanicie.ptMontimerso | www.montimerso.pt

Passeios  a  bordo  do  Veleiro  SEM‑FIM  (Barco  típico  holandês)               Passeios  de  1  até  4  horas  podendo  incluir  beberete,  lanche alentejano ou piquenique/churrasco completo a bordoOpção de passeios exclusivos, celebração de casamentos ou batizados com paragem  na  ilha  dourada,  celebração  de  aniversários,  packs especiais de grupos.Passeios  a  bordo  do  semí‑rígido  “Zagolina”  Barco  rápido  que desperta imensa adrenalina, as viagens podem ser também mais longas, podendo ser visitada qualquer uma das aldeias ribeirinhas do lago de Alqueva que se encontram ao longo dos seus 100km navegáveis, Juromenha a norte e a barragem a sul.Experiência: + 15 anos  |  Capacidade instalada: 150 lugaresAtividades realizadas com relevância, nacionais e internacionais: Packs  e  eventos  de  grupos  turísticos  com  Insight  Vacations  | Backroads  |  Campeonato  Nacional  de  Winsurf  |  Campeonato pesca embarcada Bass fishing  | WATER – WORLD FORUM FOR LIFE | Campeonato duatlo Swimrun | Expedições de kayak.Certificados/Prémios:  Clean  and  safe,  Higiene  e  segurança  no trabalho e seguros responsabilidade civil. Bandeira Azul | Praia + acessível 2021 | Starlight Turism Destination | Darksky2020 | Safe Travels | PME LÍDER EXCELÊNCIA | Medalha de mérito empreendedorismo | Tripadvisor 1º lugar.

Centro Náutico de Monsaraz
ToursStand Up PaddleWingWindsurfWater Skiing  Electric DinghyTowed buoysSailingKayak   

ToursStand Up PaddleWingWindsurfWater Skiing  Electric DinghyTowed buoysSailingKayak   

Centro Náutico deMonsaraz MonsarazTiago Kalisvaart | +351 961667584geral@sem‑fim.comhttps://centronauticomonsaraz.ptEstação Náutica de Monsaraz
ATIVIDADES NÁUTICAS

https://darkskyalqueva.com/
http://www.cm-moura.pt
https://barrocal.pt/pt/
http://www.sem-fim.com
https://vilaplanicie.pt/
https://www.montimerso.pt/
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Passeios Turisticos: A Alqueva Cruzeiros, fundada em 2015, realiza passeios turísticos no grande lago de Alqueva, com embarque no cais do centro náutico de Monsaraz. Atividades  Náuticas  Desportivas  |  WATERSPORTS  ACADEMY: stand up paddle (SUP’s individuais e SUP daddy (para famílias) | Wake board | Ski aquático | Banana Ride | Rings | Ovni Spinera | kayak | gaivotas.Experiência: 7 anosAtividades realizadas com relevância, nacionais e internacionais: Packs  e  eventos  de  grupos  turísticos  com  Insight  Vacations  | Backroads  |  Campeonato  Nacional  de  Winsurf  |  Campeonato pesca embarcada Bass fishing  | WATER – WORLD FORUM FOR LIFE | Campeonato duatlo Swimrun | Expedições de kayak.Certificados/Prémios:  Clean  and  safe,  Higiene  e  segurança  no trabalho e seguros responsabilidade civil.Bandeira Azul | Praia + acessível 2021 | Starlight Turism Destination | Darksky2020.

Alqueva Cruzeiros

Todo o anoDisponível 24h00
Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Darksky Alqueva | https://darkskyalqueva.comHerdade dos Mestres | www.herdadedosmestres.pthttps://barrocal.pt/ptSão Lourenço do Barrocal | Vila Planície | https://vilaplanicie.ptwww.montimerso.ptMontimerso | 

Alqueva CruzeirosMonsaraz Filipe Ferro | +351 961544559geral@alquevacruzeiros.ptwww.alquevacruzeiros.pt

https://goo.gl/maps/UEQQRmo638jYBdwB6Praia Fluvial de MonsarazVer localização / mapa

Estação Náutica de Monsaraz
ATIVIDADES NÁUTICAS

https://darkskyalqueva.com/
http://www.cm-moura.pt
https://www.herdadedosmestres.pt/
https://barrocal.pt/pt/
https://vilaplanicie.pt/
https://vilaplanicie.pt/
https://www.montimerso.pt/


 Campeonato da Europa Formula Windsurf Monsaraz Swimrun 
EVENTOS NÁUTICOS
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Estação Náutica deMonsaraz



Monsaraz Windsurf Festival - Bing video
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O Windsurf (Formula Windsurf, a formula 1 do Windsurf Mundial) está de volta às águas calmas do lago de Alqueva. Pela décima vez que a prova estará presente no grande Lago de Alqueva,  em  que  cada  ano  temos  mais  competidores  e  mais visibilidade nacional e internacional o que torna este evento um dos mais importantes do país na modalidade de Windsurf.Decorre entre os dias  11 a  16 abril na barragem do Alqueva, os “Campeonatos da Europa Formula Windsurf 2022”. Prova pontuável simultaneamente para o “European Cup”, para o Ranking Nacional, para o Campeonato Ibérico de Águas Interiores e  para  o  ranking Mundial,  atrai  inúmeros  velejadores  oriundos principalmente de Portugal, Espanha e Inglaterra.

Campeonato da Europa Formula Windsurf

11 a 16 de abril de 2022
Município de Reguengos de Monsaraz www.cm‑reguengos‑monsaraz.pthttps://fpvela.pt

Associação Formula Windsurf Portugal

https://goo.gl/maps/UEQQRmo638jYBdwB6Praia Fluvial de MonsarazVer localização / mapa

Vasco Chaveca ‑ 966337664vchaveca@allgav‑it.ptOrlanda Matias ‑ 916828985orlandamatias@newsportevents.comMonsaraz Windsurf Festival ‑ Bing video
Estação Náutica de Monsaraz
EVENTOSNÁUTICOS  

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

https://www.bing.com/videos/search?q=windsurf+monsaraz&docid=608039267618268720&mid=2B6087CAB4870D3AAC8C2B6087CAB4870D3AAC8C&view=detail&FORM=VIRE
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt


Alqueva SwimRun 2019 - Head SR Portugal Series - YouTube
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6 de novembro de 2022
Município de Reguengos de Monsaraz www.cm‑reguengos‑monsaraz.pt

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

A praia fluvial de Monsaraz recebe em outubro a prova Monsaraz Swimrun Portugal 2022. O Monsaraz Swimrun é uma competição do circuito nacional da modalidade e esperam‑se em competição mais de 120 atletas.O  Swimrun  resulta  da  combinação  de  corrida  de montanha  e natação em águas abertas. Esta competição de endurance exige velocidade, resistência e estratégia, com todo o percurso a ser feito com o material com que se começa a prova.Os  participantes  destas  provas  percorreram  um  trajeto  que envolve múltiplas  transições  entre  a  natação  no  Grande  Lago Alqueva e a corrida em trilhos nas proximidades da vila medieval de Monsaraz. As provas têm início e a meta na Estação Náutica de Monsaraz.

Monsaraz SwimrunSwimrun Portugal Bruno Safara | +351 912171958

https://goo.gl/maps/UEQQRmo638jYBdwB6Praia Fluvial de MonsarazVer localização / mapa

bsafara@gmail.comwww.swimrunportugal.comAlqueva SwimRun 2019 ‑ Head SR Portugal SeriesEstação Náutica de Monsaraz
EVENTOSNÁUTICOS  

https://www.youtube.com/watch?v=nHbH_SDUyIQ&t=4s
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt


ATIVIDADES TURÍSTICAS
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Sharish Monsaraz Natur Trail  Baja TT Sharish Gin    Festas de Santo António  Monsaraz Museu Aberto Festa do Cante 

Estação Náutica deMonsaraz



https://goo.gl/maps/aAkwvFYcdBzTRLWCA

https://www.facebook.com/Sharish-Monsaraz-Natur-Trail-1562444037414212https://www.facebook.com/Sharish-Monsaraz-Natur-Trail-1562444037414212
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Com organização dos Piranhas do Alqueva e apoio do Município de Reguengos de Monsaraz, realiza‑se mais uma vez com grande sucesso,  no dia  26  e  27 de março este  tipo de prova,  tendo  4 vertentes: uma caminhada, um percurso de 15Km, um de 30Km e outro de 60 km.Esta prova conta com mais de  1600 participantes.

Sharish Monsaraz Natur Trail

MonsarazVer localização / mapa
 26 e 27 de março de 2022

DesportistaTurista Generalista
Município de Reguengos de Monsaraz www.cm‑reguengos‑monsaraz.pthttps://sharishgin.ptATRP | Associação trail running portugal

 Grupo Desportivo Piranhas do AlquevaReguengos de MonsarazNuno Machado | +351 966705879piranhasdoalqueva@gmail.commonsaraznaturtrail.piranhasdoalqueva.pt/www.facebook.com/Sharish‑Monsaraz‑Natur‑Trail

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Monsaraz

https://www.bing.com/maps?q=Monsaraz&satid=id.sid:d486c3c3-914c-6ee9-a7ad-dd12b9e6a1a8
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt
https://sharishgin.pt/
https://atrp.pt/


https://goo.gl/maps/nkFa5ecMkHX3Khhw6
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Baja TT Sharish Gin

Concelho de Reguengos de MonsarazVer localização / mapa
23 a 25 de setembro de 2022

Turista  Desportista   Turista Generalista
Município de Reguengos de Monsaraz www.cm‑reguengos‑monsaraz.pthttps://sharishgin.pt

SAR – Secção de MotorismoReguengos de Monsaraz+351 926871394 A 34ª edição, segunda prova mais antiga no calendário nacional de Todo‑o‑Terreno,  realiza‑se entre 23 e 25 de setembro de 2022  Integra os calendários do Campeonato de Portugal AM48 de TT da FPAK, Taça de Portugal de TT da FPAK, Trofeu Terras do Grande Alqueva, nos autos, e Campeonatos Nacionais de TT de motos, quads e ssv´s da FMP e confirma a internacionalização da prova no Campeonato da Europa de Motos, Quads e SSV's, organizada pela  FIM  EUROPE  e  será  igualmente  observada  pela  FIA  no seguimento  da  candidatura  apresentada  ao  Campeonato  da Europa de Bajas da FIA, no sentido da prova integrar o calendário internacional de autos em 2023. A edição de 2022 reserva duas novidades: a alteração no naming da prova para BAJA TT SHARISH GIN, e a localização dos troços que  se  mantêm  nos  concelhos  de  Reguengos  de  Monsaraz, Redondo,  Alandroal  e  Évora  mas  depois  de  muitos  anos  de ausência devido ao surgimento da Barragem de Alqueva, a prova deste ano regressa ao Concelho de Mourão.

www.sar‑motorismo.commotorismo.reguengos@gmail.comwww.facebook.com/sar.motorismo

https://www.facebook.com/sar.motorismo

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Monsaraz

http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt
https://sharishgin.pt/


https://goo.gl/maps/aAkwvFYcdBzTRLWCA
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Festas de Santo António

Monsaraz, Reguengos de MonsarazVer localização / mapa
13 de junho

Turista Generalista

Município de Reguengos de Monsaraz+351 266508040geral@cm‑reguengos‑monsaraz.ptwww.cm‑reguengos‑monsaraz.pt Realizado no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, com a duração de 4 a 6 dias, este evento conta com cerca de 40.000 visitantes oriundos dos mais diversos locais. Com  uma  forte  componente  musical,  com  bandas  e  grupos musicais de qualidade, as Festas de Santo António concentram diversas iniciativas desportivas e culturais, mostra gastronómica de produtos regionais, desfiles de moda e, como não podia deixar de ser, marchas populares.É um evento cheio de  juventude, onde se pretende associar o caráter  lúdico  da  iniciativa  à  mostra  e  lançamento  de  novos valores  do  Concelho  de  Reguengos  de  Monsaraz  e  introduzir áreas de interesse, como as artes plásticas e o património.Ao  longo dos anos, o evento foi sendo enriquecido com novas manifestações culturais perdendo o cariz exclusivamente local, sendo agora organizado numa perspetiva mais abrangente, que ampliou  de  forma  significativa  a  sua  relevância  no  contexto regional.Este é também um momento de cariz religioso que celebra Santo António, o padroeiro do nosso Concelho.Aliado ao ótimo clima e à proximidade de paisagens únicas no mundo, é mesmo uma experiência a não perder.

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Monsaraz

https://www.bing.com/maps?q=Monsaraz&satid=id.sid:d486c3c3-914c-6ee9-a7ad-dd12b9e6a1a8


https://goo.gl/maps/aAkwvFYcdBzTRLWCA
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Monsaraz, Museu Aberto

Monsaraz Ver localização / mapa
Evento Bienal Cultural Segundo e terceiro fim de semana de julho

Turista Generalista

A Vila Medieval de Monsaraz, marcada pela cal e pelo xisto tem mantido ao longo dos séculos a sua traça arquitetónica original e desde o ano 2000 transforma‑se em “Monsaraz Museu Aberto”, assumindo‑se como um Museu Vivo que se encontra disponível para ser disfrutado pelos milhares de visitantes que anualmente aí se deslocam.Trata‑se de uma iniciativa de promoção cultural que proporciona a  oportunidade  de  conhecer,  para  além  do  seu  riquíssimo património  edificado  e  paisagístico,  os  hábitos  e  costumes alentejanos, o seu artesanato e gastronomia.Ao  longo  do  ano  são  oferecidas  aos  visitantes  variadas manifestações  artísticas,  como  exposições  de  artes  plásticas, espetáculos e um presépio de rua em tamanho real.De  dois  em  dois  anos,  no  mês  de  julho,  decorre  uma  Bienal Cultural que acolhe artistas de topo de áreas tão diversas como a música, a dança, o cante alentejano, a pintura e escultura, entre outras, que é já uma referência no panorama cultural português.

Município de Reguengos de Monsaraz+351 266508040geral@cm‑reguengos‑monsaraz.ptwww.cm‑reguengos‑monsaraz.pt
ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Monsaraz



76|77Último fim de semana de julho
Turista Generalista

Festa do CanteEsta atividade permitirá ao visitante assistir e ouvir ao vivo uma das  mais  belas  e  importantes  tradições  da  região.  O  Cante Alentejano! Não se surpreenda ao ver um grupo de pessoas a cantar de braços dados pela idílica paisagem de Monsaraz. No Alentejo, a história da região e das suas gentes é apregoada pelas ruas num convívio e tradição que subsistiu até aos nossos dias.Cantado em grupo e, originariamente, por homens do campo, o Cante  conta  através  de  modas  a  história  do  seu  povo  e  do Alentejo.A Festa do Cante é um evento anual que decorre durante o mês de julho na vila medieval de Monsaraz. Com uma tradição de mais de uma década, este evento possibilita ao visitante usufruir de um vasto  leque  de  atividades  ligadas  ao  Cante  Alentejano, nomeadamente desfiles de grupos corais pelas ruas de Monsaraz, concertos, exposições, colóquios, palestras e workshops.O evento tem como objetivo a divulgação e promoção do Cante, assim  como  a  sensibi l ização  da  importância  da  sua sustentabilidade e transmissão.

https://goo.gl/maps/aAkwvFYcdBzTRLWCAMonsaraz Ver localização / mapa

Município de Reguengos de Monsaraz+351 266508040geral@cm‑reguengos‑monsaraz.ptwww.cm‑reguengos‑monsaraz.pt
ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Monsaraz



Moura ENTIDADE COORDENADORA DA ESTAÇÃO NÁUTICAMunicípio de MouraMoura, Alentejo, PortugalNelson Bartolo+351 285250400enmoura@cm‑moura.ptwww.cm‑moura.pt
https://www.nauticalportugal.com/pages/991

Estação Náutica de 

mailto:enmoura@cm-moura.pt
http://www.cm-moura.pt
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira


 Canoagem Passeios de Barco Pesca Desportiva Sky e Wakeboard Stand Up PaddleEfoilKitsurfSUP ‑ Stand Up PaddleTração à Bóia Wing Sup ????? 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Estação Náutica deMoura
 CanoagemEfoil KitesurfPasseios de Barco Pesca Desportiva Ski Aquático e Wakeboard Stand Up PaddleTração de Boia 

ACTIVIDADES NÁUTICAS



https://goo.gl/maps/xBEvpXc57m5YjRYW8
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Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaMarina junto ao paredão da barrageml ‑ AlquevaVer localização / mapaTodo o ano (canoagem diurna)De Junho a Setembro (canoagem noturna) Horário: flexível

Canoagem com História.Desenvolvemos programas de canoagem no Lago de Alqueva.Programas  guiados  que  promovem  um  conhecimento  daquilo que representou o projeto de Alqueva para a população local.Algumas histórias que ficaram “submersas” e voltam a ver a luz do dia. À  noite  desenvolvemos  os  programas  de  canoagem  noturna integrados nas atividades da reserva Dark Sky Alqueva.Experiência: desde 2008Capacidade Instalada: 50 pessoas (canoagem diurna) 30 pessoas (canoagem noturna).Temos  parcerias  estabelecidas  com  operadores  holandeses, belgas e alemães.  Desenvolvemos  protocolos  de  funcionamento  de  forma  a garantir a segurança dos nossos clientes.Prémios: melhor animação  turística atribuído pela  revista Mais Alentejo | Jovem empresa do concelho atribuída pela AMPEAI / CM Moura.Guias  aplicam  código  de  conduta,  que  visa  deixar  os  espaços naturais conforme foram encontrados.Possibilidade de reserva online em  .www.alentejobreak.com

CanoagemATIVIDADES NÁUTICAS Momentos Fantásticos, Lda AlentejobreakMoura Francisco Guerreiro  | +351 965560613francisco.guerreiro@alentejobreak.com www.alentejobreak.com  Estação Náutica de Moura

http://www.alentejobreak.com/


alqueva4all@alqueva4all.comwww.alqueva4all.com

https://goo.gl/maps/rw2jVtmBdXcjNJBY7
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Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaCentro Náutico da EstrelaAldeia da EstrelaVer localização / mapaTodo o anoHorário: flexível

Canoagem diurna‑ oferta de aluguer e de passeios temáticos com monitor.  No  maior  Lago  artificial  da  Europa,  as  opções  de percursos são infinitas.Canoagem nocturna‑ oferta exclusiva de passeios temáticos com monitor.  Experienciar  a  calma  alentejana  e  observar  o  céu estrelado mais premiado da Europa!E para  terminar em beleza, porque não  socializar  à mesa com degustação de produtos regionais?É algo divinal…..a não perder!Reservas online em  .www.alqueva4all.com

CanoagemAlqueva4allMoura Mário Faria  | +351 967991154Francisco Caldeira  | +351 918182019
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura



alqueva4all@alqueva4all.comwww.alqueva4all.com

https://goo.gl/maps/rw2jVtmBdXcjNJBY7
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Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaCentro Náutico da EstrelaAldeia da EstrelaVer localização / mapaTodo o anoHorário: flexível

EFOIL‑ O “Hydrofoil” é o presente e o futuro da náutica desportiva!As mais diversas modalidades aquáticas começam a  introduzir esta inovação aerodinâmica…Nós apresentamos o Efoil em várias hipóteses, seja por propulsão de vento, tração de barco ou eletricamente. A  atração  do  momento  chega  ao  Lago  do  Alqueva  e  está  ao alcance de todos!O Efoil (elétrico) é sem dúvida a vertente mais fácil de experienciar o “feeling” que o “hydrofoil” proporciona, uma sensação única de leveza e literalmente “voar” sobre a água. O  lago  Alqueva  e  as  suas  águas  calmas,  sem  ondulação  ou correntes,  apresenta  as  condições  perfeitas  para  a  sua aprendizagem. Com uma paisagem ímpar…A  “Alqueva4all”  como  escola  certificada  “Takuma”,  recomenda (por  razões  de  segurança)  que  o  primeiro  contacto  com  um “hydrofoil” seja efetuado sob a supervisão de instrutor.Reservas online em  .www.alqueva4all.com

EfoilAlqueva4allMoura Mário Faria  | +351 967991154Francisco Caldeira  | +351 918182019
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura



alqueva4all@alqueva4all.comwww.alqueva4all.com

https://goo.gl/maps/rw2jVtmBdXcjNJBY7
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Praticantes independentes Desportista NáuticoCentro Náutico da EstrelaAldeia da EstrelaVer localização / mapaTodo o anoHorário: flexível

O Kitesurf é uma modalidade de adrenalina máxima!O Lago Alqueva e, em específico a zona da Estrela, apresentam condições favoráveis à sua prática.Neste momento, a “Alqueva4all” oferece este serviço de suporte, apenas para praticantes independentes, mas tem a visão de num futuro  próximo  poder  oferecer  o  serviço  aulas/curso  para principiantes.Reservas online em  .www.alqueva4all.com

KitesurfAlqueva4allMoura Mário Faria  | +351 967991154Francisco Caldeira  | +351 918182019
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura



https://goo.gl/maps/vFyi83v7baEcgj6d7
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Passeios de Barco

Núcleo da Barragem de AlquevaAlqueva ‑ MOURAVer localização / mapaTodo o ano | Das 10:00 às 20:00 (de 1 Outubro a 15 de Junho mediante reserva)
Turista NáuticoTurista Generalista

Alqueva ToursMouraManuela Martins | +351 918937494 Alquevatours é uma empresa de touring cultural e paisagístico no lago Alqueva. A história, a fauna, a flora, os costumes, os vinhos e a gastronomia estão presentes nos nossos programas. São experiências que transmitem a alma do Alentejo. É tempo de vir descobrir o Lago Alqueva.Passeios de barco. temáticos e com guia.Experiência: número de anos de atividade ‑ 13Capacidade Instalada: 4 embarcação de 7 a 22 lugaresExecução  de  um  conjunto  de  procedimentos  de  limpeza  e higienização das embarcações entre passeios. Todas as embarcações possuem dispensadores de alcool gel e estão  afixadas  recomendações  da  Direcção  Geral  de  Saúde  / COVID19.Segurança  de  pessoas  e  bens  –  Seguros  obrigatórios  de Responsabilidade  Cívil  e  Acidentes  pessoais  decorrentes  da legislação em vigor para a actividade marítimo‑turística.Certificados de conformidade decorrentes das vistorias anuais às embarcações  realizadas  pela  Direcção  Geral  da  Autoridade Marítima Nacional.Selo de Turismo de Natureza emitido pelo ICNFPrémio: Trip Advisor 2021 Travellers' ChoiceTodas  as  nossas  embarcações  acolhem  sem  qualquer  tipo  de constrangimento pessoas com mobilidade condicionada.

info@alquevatours.comwww.alquevatours.com
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura



https://goo.gl/maps/kX6MUTympRtikHep6
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Pesca Desportiva

Largo da Madeira e Porto Santo MouraVer localização / mapaTodo o Ano Do nascer ao pôr do sol

Alqueva Nature FishingMoura António Miguel Ramos | +351 916858201to.ramos@sapo.ptwww.instagram.com/alqueva_nature_fishing

Turista Náutico Desportista NáuticoTurista Generalista

Pesca  Desportiva  Embarcada  com  amostras  no  maior  lago artificial da Europa.Experiência: 3 anosApoio à seleção de pesca no Campeonato Mundial (2º por equipas 1º individual). Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens.Certificação Clean And Save.Prémios: Campeão Nacional de pesca Embarcada ao Achigã.
www.facebook.com/AlquevaNatureFishingwww.youtube.com/channel/UCq3DKBrjxdDUFw63hwwK2hA

ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura
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Momentos que marcam.Batismos de ski aquático e wakeboard. Prancha multiposições e bóias rebocáveis.Experiência: desde 2008Capacidade Instalada: 10 pessoas. Temos  parcerias  estabelecidas  com  operadores  holandeses, belgas e alemães.  Desenvolvemos  protocolos  de  funcionamento  de  forma  a garantir a segurança dos nossos clientes.Prémios: melhor animação  turística atribuído pela  revista Mais Alentejo e Jovem empresa do concelho atribuída pela AMPEAI / CMMoura.Guias  aplicam  código  de  conduta    que  visa  deixar  os  espaços naturais conforme foram encontrados.Possibilidade de reserva online em  .www.alentejobreak.com

Ski Aquático e Wakeboard

Turista Náutico Desportista NáuticoTurista GeneralistaPeríodo do Ano: de Abril a Outubro Horário: flexível

Momentos Fantásticos, Lda AlentejobreakMoura Francisco Guerreiro  | +351 965560613francisco.guerreiro@alentejobreak.com www.alentejobreak.com  
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura

https://goo.gl/maps/xBEvpXc57m5YjRYW8Marina junto ao paredão da barrageml ‑ AlquevaVer localização / mapa

http://www.alentejobreak.com/
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Stand Up Paddle

Turista Náutico Desportista NáuticoTurista GeneralistaPeríodo do Ano: todo o ano Horário: flexível

Momentos que marcam.Desenvolvemos aulas e passeios guiados de Stand Up Paddle.Realizamos  o  enquadramento  daquilo  que  foi  o  impacto  do projeto de Alqueva na nossa região. Os nossos guias são certificados pela IOSUP e ASUPP.Experiência: desde 2008Capacidade Instalada: 30 pessoas Temos  parcerias  estabelecidas  com  operadores  holandeses, belgas e alemães.  Desenvolvemos  protocolos  de  funcionamento  de  forma  a garantir a segurança dos nossos clientes.Certificações: guias certificados pela IOSUP e ASUPP.Prémios: melhor animação  turística atribuído pela  revista Mais Alentejo e Jovem empresa do concelho atribuída pela AMPEAI / CMMoura.Guias  aplicam  código  de  conduta    que  visa  deixar  os  espaços naturais conforme foram encontrados.Possibilidade de reserva online em  .www.alentejobreak.com

Momentos Fantásticos, Lda AlentejobreakMoura Francisco Guerreiro  | +351 965560613francisco.guerreiro@alentejobreak.com www.alentejobreak.com  
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura

https://goo.gl/maps/xBEvpXc57m5YjRYW8Marina junto ao paredão da barrageml ‑ AlquevaVer localização / mapa

http://www.alentejobreak.com/


alqueva4all@alqueva4all.comwww.alqueva4all.com
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Stand Up PaddleStand Up Paddle (SUP), é uma atividade de referência em todos os cenários de água! Nos últimos anos tem se verificado um aumento considerável de praticantes  por  todo  o  mundo  devido  à  fácil  aprendizagem  e diversão garantida!Proporcionamos aluguer, mas estamos mais direcionados para passeios temáticos que exploram as riquezas escondidas deste lugar único que é a Aldeia da Estrela.O  foco  é  de  acompanhamento  personalizado  em  toda  a experiência com desafios e surpresas!Reservas online em  .www.alqueva4all.com

https://goo.gl/maps/rw2jVtmBdXcjNJBY7 Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaCentro Náutico da EstrelaAldeia da EstrelaVer localização / mapaTodo o anoHorário: flexível

Alqueva4allMoura Mário Faria  | +351 967991154Francisco Caldeira  | +351 918182019
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura



alqueva4all@alqueva4all.comwww.alqueva4all.com
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Tração de BoiaBoia puxada pelo nosso semirrígido!Diversão para miúdos e graúdos. Segurança e alegria garantidas pelos monitores! Reservas online em  .www.alqueva4all.com

https://goo.gl/maps/rw2jVtmBdXcjNJBY7 Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaCentro Náutico da EstrelaAldeia da EstrelaVer localização / mapaTodo o anoHorário: flexível

Alqueva4allMoura Mário Faria  | +351 967991154Francisco Caldeira  | +351 918182019
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Moura



 Regata Odiana Regata SB20 Alqueva 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EVENTOS NÁUTICOSEstação Náutica deMoura



https://goo.gl/maps/iNtBaZdjjsmNj1WbA
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EVENTOS NÁUTICOS

Zona da Barca‑ Moura Ver localização / mapa
Novembro
VNÁUTICAComércio de embarcações de remo

Turista Náutico Desportista Náutico

A Regata Odiana é um evento desportivo de Remo, que vai para a quarta edição em 2022 e é desenvolvida no spot “Zona da Barca” da Estação Náutica de Moura – Alqueva. É promovida em Novembro, em que durante um fim‑de‑semana são  desenvolvidas  as  seguintes  provas:  Sábado  de  manhã ODIANA  8+  (embarcações  de  8  remadores  e  1  timoneiro  com partida  de  Pedrogão  e  Chegada  a  Moura);  Sábado  de  tarde SPRINT DO OLIVAL ‑ 500m em skiff (Zona da Barca em Moura); e termina no domingo de manhã com a REGATA ODIANA ‑ prova de 16km (com partida em Moura e chegada em Pedrogão). A  prova  está  referência  no  calendário  oficial  da  Federação Portuguesa  de  Remo  e  conta  com  a  presença  de  referências  nacional e internacional. 

Regata OdianaGrupo União SafarenseMouraJoão Vidigal | +351 918717444jbvidigal@gmail.comwww.regataodiana.comEstação Náutica de Moura
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November
Sail Cascais | www.sailcascais.comTrade Winds | www.tradewinds.ptClube de Vela do Sado

O Torneio SB20 Alqueva – Regata dos Campeões, apresenta‑se como o maior evento de vela do Lago Alqueva. Apresenta uma perfeita conjugação entre a plenitude do plano de água de Alqueva, e os ventos dominantes, que fazem mover as embarcações e surpreender os atletas participantes e deliciar o publico,  através  do  acompanhamento  das  regatas  em proximidade dentro de embarcações de passeios turísticos.O evento vai já na terceira edição e apresenta um programa para 3 dias de atividades. Apresenta como principais objetivos a promoção da modalidade da vela junto da população escolar e do concelho de Moura e a promoção das excelentes condições do plano de água. O  evento  para  além  da  apresentação  da  grande  vertente competitiva que é realizada durante o fim‑de‑semana, apresenta uma vertente educativa, com a realização de batismos de vela de estudantes. 

Regata SB20 Alqueva

Turista Náutico Desportista NáuticoTurista Generalista

Câmara Municipal de MouraMouraNelson Bartolo | +351 285250400enmoura@cm‑moura.ptwww.cm‑moura.ptwww.nuticalportugal.pt

EVENTOS NÁUTICOSEstação Náutica de Moura

https://goo.gl/maps/vFyi83v7baEcgj6d7Núcleo da Barragem de AlquevaAlqueva ‑ MOURAVer localização / mapa

http://www.sailcascais.com
http://www.tradewinds.pt
http://www.tradewinds.pt/
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Observatório Dark Sky Alqueva Observatório Lago AlquevaTrail Cidade de Moura 
ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica deMoura



https://goo.gl/maps/MG4LW5KuEXvnVcS3A

Observação  Nocturna:  A  Observação  Nocturna  divide‑se  em duas partes, relacionadas entre si. Na primeira parte, no interior da  Sede  Dark  Sky®,  visita‑se  o  nosso  museu  e  explora‑se  a exposição de fotografias do Miguel Claro. Após esta introdução, prossegue‑se com a observação, com recurso ao equipamento disponível  no  Observatório  Oficial  Dark  Sky®  Alqueva.  Na observação  é  explicado  como  encontrar  a  Estrela  Polar,  as constelações  e  os  planetas,  seguindo‑se  a  observação  ao telescópio  de  objectos  celestes  como  planetas,  nebulosas, galáxias e a Lua, consoante as condições de observação da noite.Observação  Solar:  A  observação  solar  começa  com  a apresentação do projecto, acompanhada de introdução sobre o Sol e as estrelas em geral. Em seguida, no nosso observatório, com  recurso  a  equipamento  de  observação  solar  de  elevada qualidade e altamente seguro, mostramos a superfície da nossa estrelas, sendo possível observar detalhes como proeminências solares, vulgarmente apelidadas de explosões solares.

Observatório Dark Sky AlquevaATIVIDADES TURÍSTICAS Associação                      Dark Sky® AlquevaCumeadaApolónia Rodrigues | +351 913103540
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Observatório Oficial Dark Sky® Alqueva.         Ver localização / mapa
Turista GeneralistaFamílias, Grupos de amigos e Casais
As sessões decorrem de Terça a Sábado, sempre com marcação prévia.Horário: 14h30‑21h30 no Inverno (novembro a março); 16h00‑19h00 e 21h00‑00h00 no Verão (abril a outubro).

info@darkskyalqueva.comwww.darkskyalqueva.comEstação Náutica de Moura



Observatório Lago Alqueva

Todo o AnoTerça a Sábado 
 Turista Generalista

Observatório      do Lago AlquevaMonsarazNelson Nunes | +351 962293065 Astrónomos  experientes  promovem  uma  viagem  pelo  céu  de Monsaraz e ajudam os  participantes a encontrar a estrela polar, a identificar as constelações e conhecer as suas lendas, a relacionar a cor das estrelas com as suas temperaturas.  Poderá observar enxames de estrelas, nebulosas e galáxias com os telescópios do observatório

102|103
https://goo.gl/maps/iNtBaZdjjsmNj1WbA

nnunes@olagoalqueva.ptgeral@olagoalqueva.ptwww.olagoalqueva.pt

ATIVIDADES TURÍSTICASEstação Náutica de Moura

Observatório do Lago Alqueva Monsaraz Ver localização / mapa

http://olagoalqueva.pt/contactos/


https://goo.gl/maps/Kdg69TJdngQFTdvc9

Trail Cidade de Moura

Recinto dos Quartéis Rua das Terçarias, MouraVer localização / mapa
23/24 de abril de 2022

Turista Generalista

Casa do Benfica em MouraMouraAndré Gonçalves | +351 963470874Francisco Botelho | +351 965571865João Bartolo | +351 912658700cbmouratrail@gmail.com
O Trail Cidade de Moura – Terra do Grande Lago apresenta‑se como  a  interação  entre  o  Grande  Lago  de  Alqueva,  os  rios  e ribeiras de Moura, com a magnifica fauna e flora. É a interação com as paisagens de cortar a respiração,  associadas ao ambiente antes e depois da prova que faz voltar quem vivencia esta magnifica prova.É  um  evento  de  desportivo  organizado  que  contou  na  última edição (2019) com cerca de 850 participantes.Apresenta  como  principais  objetivos  promover  o  concelho  de Moura, a Barragem de Alqueva e todo o nosso Alentejo, como uma zona privilegiada para a prática de modalidade ao ar livre, incentivar a prática de exercício para todas as idades, como forma de promoção de estilos de vida saudáveis, promover a inclusão social entre  todos os segmentos da população, promovendo a integração de pessoas com deficiências e igualdade de género, promover práticas de sustentabilidade ambiental, apoiar causas sociais,  consolidar  e  credibilizar  um  evento  desportivo  de reconhecimento regional, nacional e internacional  e atingir 1000 participantes.
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Odemira ENTIDADE COORDENADORA DA ESTAÇÃO NÁUTICAMunicípio de OdemiraOdemira, Alentejo, PortugalDr. Ricardo Cardoso+351 283320900estacao.nautica@cm‑odemira.ptwww.turismo.cm‑odemira.pt/p/estacao_nautica
www.nauticalportugal.com/estacoes‑

Estação Náutica de 

mailto:estacao.nautica@cm-odemira.pt
http://www.turismo.cm-odemira.pt/p/estacao_nautica
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira


 Surf Passeios de Barco Canoagem | SUP Pesca Desportiva 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ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica deOdemira



https://goo.gl/maps/PTr4QcubSxQncvBb8

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Foz-do-Mira-373361403075392

https://goo.gl/maps/tyNgbGo4iAuJcdj17
https://goo.gl/maps/Fhy1s6oiMxWgbA2r5

A  Associação  Foz  do  Mira  promove  e  desenvolve  desportos náuticos, tais como surf, bodyboard e pesca, por outro lado realiza eventos desportivos e de ações de preservação do meio ambiente. Tem  como  principal  foco  as  aulas  e  treinos  de  surf  com  a colaboração das escolas de surf associadas.Atividades realizadas com relevância, nacionais e  internacionais: divulgação e facilitação da prática do surf na comunidade sem fins lucrativos;  treino  de  atletas  em  pré‑competição  e  competição; representação  em  competição  em  eventos  nacionais  e internacionais.A  Associação  e  todas  as  escolas  associadas  estão  obrigadas  a seguir um plano de contingência em conformidade com a DGS e a Federação  Portuguesa  de  Surf.  Estão  também  abrangidas  por seguros de acidentes pessoais e responsabilidade civil.Certificações:  Todos  os  treinadores  associados  e  escolas  estão certificados pela Federação Portuguesa de Surf com Nível I e II ; Todos os  treinadores e escolas estão certificados com curso de Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida.A  Associação  tem  uma  vertente  ambiental  pelo  que  promove anualmente  limpezas  de  praia  na  comunidade,  concorre actualmente  a  um  plano  de  financiamento  junto  do  IPDJ  no sentido  de  adquirir  uma  viatura  eléctrica  para  transportes  de alunos e atletas; tem uma filosofia de inclusão e solidariedade que tem exercido através da prática do surf na comunidade.

SurfAssociação Foz do Mira                         Vila Nova de MilfontesIvo Carmo | +351 926410026

Praia do Malhão, Vila Nova de Milfontes Ver localização / mapaPraia de Furnas, Longueira/AlmograveVer localização / mapaPraia de Almograve Sul, Longueira/Almograve Ver localização / mapa
Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaTodo o ano Mediante reservaBe Surf | www.besurf.ptBlueBoard | bruno.sebastiao@ccboardcenter.netSurfMilfontes | www.surfmilfontes.pt | www.club‑vagabond.comClub Vagabond  110|111

associacaofozdomira@gmail.comwww.facebook.com/Associação‑Foz‑do‑Mira‑373361403075392
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Odemira

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Foz-do-Mira-373361403075392
http://www.besurf.pt
mailto:bruno.sebastiao@ccboardcenter.net
http://www.surfmilfontes.pt
http://www.surfmilfontes.pt


https://goo.gl/maps/Tr2ZnjZkpkivx15G9
https://goo.gl/maps/iSALLRqMC2XqHr8X7https://goo.gl/maps/8jHxtcqWqPQrQb3B9

A oferta de serviços turísticos na área dos passeios de barco é bastante  abrangente,  com  operação  no  mar,  no  Rio  Mira  e  na Albufeira de Santa Clara.  Contribuem  para  o  desenvolvimento  turístico  da  região, promovendo  estes  recursos naturais  como produtos turísticos, dando a conhecer a sua riqueza paisagística.
Passeios de BarcoEstação Náutica                  de Odemira   Odemira+ 351 283320900

Mar, Rio Mira e Albufeira de Santa Clara Ver localização / mapa Ver localização / mapaVer localização / mapa Turista NáuticoTurista Generalista
Mediante consultaMediante reservaBass Catch in Santa Clara | www.basscatchinsantaclara.comBTURE | www.bture.ptJIG Pesca | www.jigpesca.comMaresia | maresiamil@hotmail.comMilEmotions | www.milemotions.ptPanthalassa | panthalassanature@gmail.comSanta Clara à Vela | ricardocvaz@gmail.comSanta Clara Fishing | paulojjramos@sapo.pt  112|113

estacao.nautica@cm‑odemira.ptwww.turismo.cm‑odemira.pt/p/estacao_nauticawww.nauticalportugal.com/estacoes‑nauticas/alentejo‑e‑ribatejo/estacao‑nautica‑de‑odemira   

ATIVIDADES NÁUTICASEstação 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http://www.basscatchinsantaclara.com
http://www.bture.pt
http://www.jigpesca.com
mailto:maresiamil@hotmail.com
http://www.milemotions.pt
mailto:panthalassanature@gmail.com
mailto:ricardocvaz@gmail.com
mailto:paulojjramos@sapo.pt


https://goo.gl/maps/so4aPafpKP9Vh3DeA
https://goo.gl/maps/JiiA6gy6XFDyi3Wn6
https://goo.gl/maps/2XxN8XwZ5CQsTR2H9

As  comunidades  locais,  em  especial  as  populações  escolares, beneficiam  de  um  conjunto  de  atividades  dinamizadas  nos diferentes pólos náuticos, sendo de destacar a oferta de treino regular e especializado por parte dos clubes de canoagem, bem como, e com especial  foco pedagógico o Centro de Formação Desportiva  (CFD)  de  Surfing  e  Canoagem,  criando  assim  uma oferta de atividade desportiva náutica que anualmente chega a mais de 500 alunos. Os clubes de canoagem, constituem‑se como elos de ligação de excelência  quer  no  contacto  diário  com  as  crianças  e  jovens canoístas, estabelecendo relações de cooperação com escolas e entidades diversas no sentido de captar novos desportistas, quer na aproximação ao mercado turístico, criando condições para a prática de desportos náuticos, nomeadamente com atividades como  o  “Open  Day  da  Canoagem”  ou  caminhadas/canoagem noturna, permitindo o acesso a turistas e comunidade local.  Atividades realizadas com relevância, nacionais e internacionais: Provas de Canoagem de Mar, Subida do Rio Mira em K4.

Canoagem | SUP

Praia da Franquia, Vila Nova de MilfontesVer localização / mapaCais de Odemira, Odemira Ver localização / mapaAlbufeira de Santa Clara Ver localização / mapa
Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaMediante consultaMediante reservaEcotrails | (no Rio Mira, da Foz para Odemira) | www.ecotrails.ptPaddle South Portugal | paddlesouthpoertugal@gmail.comAreias do Mar | www.kayakmilfontes.comAventurActiva | www.aventuractiva.ptwww.sandbeek.comSandbeek Kayak Adventures, Lda | www.swsup.ptSW SUP | geral@110sw.pt110 SW |  114|115
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de Odemira   Odemira+ 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https://goo.gl/maps/b3BLTDA1BmUq8HxLA

A  oferta  de  serviços    turísticos  na  área  da  Pesca  Desportiva apresenta‑se  em  expansão,  suportada  na  recente  aposta  da organização  e  apoio  à  realização  de  eventos  desportivos  de relevo nacional como as provas de pesca embarcada na Albufeira de  Santa  Clara,  contribuindo  assim  para  o  desenvolvimento turístico da região, promovendo   estes   recursos naturais como produtos turísticos, dando a conhecer a sua riqueza paisagística e potencial para a Pesca Desportiva.Experiência: 3 anos de Eventos Desportivos de Pesca Embarcada (desde 2020)Atividades realizadas com relevância, nacionais e internacionais: Provas de Pesca Embarcada (Bass Nation Portugal).

Pesca Desportiva

Albufeira de Santa Clara‑a‑VelhaVer localização / mapa

Bass Catch in Santa Clara | www.basscatchinsantaclara.comSanta Clara Fishing | paulojjramos@sapo.pt
Mediante consultaMediante reserva

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista
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Estação Náutica                  de Odemira   Odemira+ 351 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EVENTOS NÁUTICOS  Prova do Campeonato de                 Canoagem de MarSubida do Rio Mira em K4  Pesca Embarcada 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Estação Náutica deOdemira



https://goo.gl/maps/96hHmkYmnrvPgPLE9
https://goo.gl/maps/38ZDJpaSrHEPZ6Ya8
Praia Vasco da Gama, SinesVer localização / mapaPraia da Franquia, Vila Nova de MilfontesVer localização / mapaJunho

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Clube Fluvial Odemirense  Clube Náutico Milfontes Clube Náutico Litoral Alentejano Vila Nova de MilfontesPedro Rodrigues | +351  969892124clubefluvialodemirense@gmail.com
Etapa do Campeonato de Canoagem de Mar (SurfSki) realizada entre os concelhos de Sines e Odemira (Vila Nova de Milfontes), reúne mais de 150 canoístas de mais de 20 clubes nacionais. Em prova  competem  vários  escalões  femininos  e  masculinos  num percurso de 27 km.Experiência  na  organização  do  evento:  número  de  eventos  já realizados  e  principais  resultados  obtidos  (estatísticas).  As últimas 3 edições foram realizadas em 2017, 2018 e 2019.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens: Plano de contingência aprovado pela Autoridade de Saúde Local.

Prova do Campeonato de Canoagem de Mar
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Estação Náutica de Odemira
EVENTOS NÁUTICOS



https://goo.gl/maps/eknKU7NcTiTVSRkq5
https://goo.gl/maps/38ZDJpaSrHEPZ6Ya8Praia da Franquia, Vila Nova de MilfontesVer localização / mapaCais de Odemira, Odemira Ver localização / mapaOutubro

A prova será organizada pelo Município de Odemira, Clube Fluvial Odemirense,  Clube  Náutico  de  Milfontes,  Clube  Náutico  do Litoral Alentejano e Federação Portuguesa de Canoagem, com os apoios das Juntas de Freguesia de Vila Nova de Milfontes e de Santa Maria e S. Salvador.A prova terá prémios monetários , sendo atribuídos prémios para a primeira embarcação feminina e masculina na meta volante aos 13  km  e  para  as  cinco  primeiras  embarcações  masculinas  e femininas a chegarem a Odemira.A organização pretende fazer desta regata uma marca em termos de canoagem em Portugal, pela beleza que o rio Mira oferece ao longo dos 30 km mas também pela prova em si, tratando‑se uma competição rápida, realizada a favor da corrente.Experiência  na  organização  do  evento:  número  de  eventos  já realizados  e  principais  resultados  obtidos  (estatísticas).  As últimas 3 edições foram realizadas em 2017, 2018 e 2019.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens: Plano de contingência aprovado pela Autoridade de Saúde Local.

Subida do Rio Mira em K4

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista
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Clube Fluvial Odemirense  Clube Náutico Milfontes Clube Náutico Litoral Alentejano Vila Nova de MilfontesPedro Rodrigues | +351  969892124clubefluvialodemirense@gmail.com
Estação Náutica de Odemira
EVENTOS NÁUTICOS



https://goo.gl/maps/GZ8PpaieAvXmvUa59Albufeira de Santa Clara‑a‑Velha,Ver localização / mapa
Fevereiro/março

Turista Náutico Turista Generalista

Bass Nation Portugal  Cabeça GordaNuno Feijoca | +351 962381955associacao.bassnation@gmail.comwww.facebook.com/bassnationportugal  A Albufeira de Santa Clara‑a‑Velha  irá  receber duas provas do Circuito  de  Pesca  Embarcada,  organizado  pela  Bass  Nation Portugal e com o apoio do Município de Odemira. São  esperadas  cerca  de  40  embarcações  e  80  pescadores  na sempre  arrebatadora  paisagem  do  interior  do  concelho  de Odemira, com ênfase no singular espelho de água da barragem.Experiência  na  organização  do  evento:  número  de  eventos  já realizados  e  principais  resultados  obtidos  (estatísticas).  As últimas duas edições foram realizadas em 2020 e 2021.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança de pessoas e bens: Plano de contingência aprovado pela Autoridade de Saúde Local.

Pesca Embarcada

Bass Catch in Santa Clara | www.basscatchinsantaclara.comSanta Clara Fishing | paulojjramos@sapo.pt 124|125

Estação Náutica de Odemira
EVENTOS NÁUTICOS

http://www.basscatchinsantaclara.com
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FEI‑TUR – Feira de Promoção Turística do SW ATIVIDADES TURÍSTICAS
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Estação Náutica deOdemira



https://goo.gl/maps/o8arKxv5GaK5jB1X6

Trata‑se  de  um  evento  com  uma  identidade  muito  própria, realizado ao ar livre, numa localização privilegiada em Vila Nova de Milfontes com o estuário do Rio Mira como fundo. Com uma dinâmica constante, ao longo da avenida marginal, é apresentado todo  um  leque  variado  da  oferta  existente  na  região,  desde  a gastronomia,  o  alojamento,  produtos  agroalimentares, artesanato, animação musical e destaque para as atividades de turismo  de  natureza  como:  passeios  de  barco  no  Rio  Mira, percursos  ou  passeios  pedestres,  canoagem,  surf  e  stand  up paddle, entre outras.Experiência: 13 eventos realizados, com a participação de cerca de  80  expositores  (institucionais,  tecido  empresarial  e associativo). Visitação média: 20.000/evento.Garantias relacionadas com a segurança sanitária (covid 19) e a segurança  de  pessoas  e  bens:  Plano  de  contingência  a  ser aprovado pela Autoridade de Saúde Local.São desenvolvidas práticas de redução de uso de plásticos, tais como  a  promoção  do  uso  de  loiça  descartável;  eliminação  de balões como brinde para as crianças, tendo sido substituídos por mochilas; Oferta de cinzeiros de bolso aos visitantes; Promoção do  evento  fundamentalmente  através  dos  meios  digitais,  com reduzida impressão em papel; Colocação de rampas de acesso a equipamentos  comuns  (wc,  praia,  tenda  de  promoção gastronómica).

FEI-TUR – Feira de Promoção Turística do SWMunicípio de OdemiraVila Nova de MilfontesRicardo Cardoso | + 351 283320900turismo@cm‑odemira.pt https://turismo.cm‑odemira.pt/pages/731 

Marginal em Vila Nova de Milfontes, Ver localização / mapa Turista Náutico  Turista Generalista
17, 18  e 19 de junho 128|129

Estação Náutica de Odemira
ATIVIDADES TURÍSTICAS



Sines ENTIDADE COORDENADORA DA ESTAÇÃO NÁUTICAMunicípio de SinesSines, Alentejo, Portugal+351 269630600geral@mun‑sines.ptwww.sines.pt
https://www.nauticalportugal.com/pages/1012

Estação Náutica de 

mailto:geral@mun-sines.pt
http://www.sines.pt/
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira


 Surf  Mergulho Atividade Água e Terra 
ATIVIDADES NÁUTICAS 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Estação Náutica deSines



https://goo.gl/maps/YTnNRAKebtio3KSH6

www.facebook.com/escolasurf.esla
A Escola de Surf do Litoral Alentejano foi criada em 1998, tendo  sido a primeira escola de surf do Alentejo e uma das primeiras de Portugal. É sediada na praia de São Torpes, uma excelente zona de iniciação com ondas de boa formação.A Escola  tem capacidade para ensinar até 30 alunos por dia e respeita todas as normas sanitárias impostas pela Direção‑Geral de  Saúde,  com  álcool  gel  disponível  e  lavagem  de  fatos  e pranchas com produtos adequados.A  Escola  de  Surf  do  Litoral  Alentejano  recebeu  o  diploma  de mérito  com  Melhor  Escola  de  Surf  e  Melhor  Treinador  (Flávio Caldeira Jorge) da zona sul em 2001.

SurfEscola de Surf do  Litoral AlentejanoSinesFlávio Caldeira Jorge | +351 925660163

Praia de São Torpes, SinesVer localização / mapa Surfistas Turista NáuticoTurista Generalista
Todo o ano

SurfBodyBoardStand Up Paddle
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escolasurflitoralalentejano@gmail.comfacebook.com/escolasurf.esla
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Sines

http://www.facebook.com/escolasurf.esla


https://goo.gl/maps/1rwRpFaD1BDj8m7y8

MergulhoECOALGA  Agricultura SubaquáticaPorto CovoJoaquim Parrinha | +351 964520394ecoalga@gmail.comwww.ecoalga.com

Porto CovoVer localização / mapa Turista Náutico Desportista Náutico  Turista GeneralistaCientistasJunho a setembro 8h00 às 19h00

Escola de Mergulho da Costa AlentejanaA ECOALGA opera como centro de mergulho desde 2003 e como escola  desde  2008,  embora  o  seu  fundador  pratique  desporto subaquático desde 1989 como atleta federado e certificado em todas as disciplinas subaquáticas.Com metodologia científica e cumprindo as maiores exigências na  segurança  e  ecologia,  a  ECOALGA  realiza  as  primeiras experiências de mergulho, formando excecionais mergulhadores. É pioneira na exploração subaquática e inova ao brindar no final do dia com os vinhos da Adega do Mar.No presente, a ECOALGA fornece um serviço para grupos com um máximo de 8 pessoas, com 2 saídas por dia: às 9h00 e às 15h00.As  atividades  realizadas  com  relevância  são  a  colaboração científica com instituições de ensino nacionais e internacionais, o registo da biodiversidade da Costa Alentejana e o apoio logístico a eventos nacionais e internacionais.Certificado  Clean  and  Safe;  Seguro  de  responsabilidade  civil  e seguro da atividade de mergulho.Certificações do IDPJ; Turismo de Natureza; Blue helmet of the sea;  DDI;  SSI;  World  Adventure;  Casas  Brancas;  MARE;  FPAS CMAS;Prémio  Nacional  de  Jovens  Empreendedores;  Turismo  de Portugal (menção honrosa).Desenvolvemos  eventos  no  âmbito  da  Sustentabilidade, Inovação, Digitalização, Inclusão, Acessibilidade; Parceiro Escola Azul; Ecoescolas;

136|137

ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Sines



https://g.page/costadovizir?share

https://costadovizir.com/en/experiences

YELLOH! VILLAGE COSTA DO VIZIRMonte Branco, Porto Covo�Ver localização / mapa
Alma Nomada Food Experience | www.almanomada.pt | CateringAventura activa |   | www.aventuractiva.ptTourist Entertainment

Turista Generalista com interesse por atividades ao ar livre  (natureza e náutica) De outubro a maioMarcação prévia de 7 dias

Costa do Vizir Beach VillageMonte Branco, Porto CovoAndreia Guerreiro | +351 962201169andreia.guerreiro@costadovizir.com
ÁGUA & TERRA Sinta‑se como peixe na água! Se gosta de mar tanto quanto gosta de campo, esta Experiência proporciona‑lhe  o  melhor  dos  dois  mundos.  Reúna  já  os  seus amigos e família e venham desfrutar de toda a diversão e bem‑estar das mil e uma atividades que preparámos para si dentro de água e fora dela. PROGRAMA DE 5 DIAS / 4 NOITES Atividades  e  ofertas  incluídas  (por  pessoa):  4  Snack  box;  4 Pequenos‑almoços no Alma Nomada; 5 refeições no restaurante Alma Nomada;  1 Piquenique campestre; 3 Experiências de surf (inclui prancha, fato, material e transporte); 2 Aulas de SUP (Stand Up Paddle); 1 Passeio de Kayak; 1 Trilho Pedestre na Rota Vicentina com Tour Leader. Extras  opcionais:  Massagens,  aluguer  de  bicicletas,  campo  de ténis e karts.

Atividade Água e Terra
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https://costadovizir.com/en/experiences
ATIVIDADES NÁUTICASEstação Náutica de Sines

https://costadovizir.com/en/experiences/
http://www.almanomada.pt
https://www.aventuractiva.pt/


EVENTOS NÁUTICOS Regata Internacional e Oceânica ‑ Discoveries Race 2022 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Estação Náutica deSines



https://goo.gl/maps/eMxjda2hzK5HmL139SinesVer localização / mapa
De 19 de julho a 7 de agosto de 2022
Município de SinesClube Náutico de Sines

Turista Náutico Desportista Náutico  Turista Generalista

Cofradía Europea de La Vela (CEV)Vigo, Pontevedra, Espanhainfo@eurocofradevela.comwww.eurocofradevela.com
Regata Internacional e Oceânica - Discoveries Race 2022Regata Internacional e Oceânica Discoveries Race 2022: 500 anos da primeira circum‑navegaçãoEntre 19 de julho e 7 de agosto de 2022, Sines é um dos pontos de passagem da Regata Internacional e Oceânica Discoveries Race 2022. A  regata  terá  lugar entre os portos de A CORUÑA‑PORTOSÍN‑PORTO‑SINES‑FUNCHAL  (MADEIRA)‑LAS  PALMAS  DE  GRAN CANARIA.Mais informações em  .https://pt.regatadiscoveriesrace.com
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Estação Náutica de Sines
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http://www.pt.regatadiscoveriesrace.com


FMM Sines ‑ Festival Músicas do MundoTasquinhas Vila do Gin – Parque Temático Black PigProdução de Vinho do Mar
ATIVIDADES TURÍSTICAS
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Estação Náutica deSines



https://goo.gl/maps/RJo7NJzrU66Nuv7t6
https://goo.gl/maps/XMKXZSiuKga2ErH68

FMM Sines - Festival Músicas do MundoCâmara Municipal de SinesSines+351 269630600

Castelo de Sines Ver localização / mapaAldeia de Porto CovoVer localização / mapaEvento Anualjulho
Turista Generalista

Organizado  pela  Câmara  Municipal  de  Sines,  é  um  festival           de  serviço  público  cultural  povoado  por  espectadores‑descobridores. Adotando  “Música com  espírito de  aventura”  como  assinatura, define‑se por  uma  programação  diversificada apresentada  em cenários históricos e urbanos de grande beleza e autenticidade, próximos de uma costa com paisagem protegida. O festival foi criado em 1999 com o objetivo de valorizar o Castelo de Sines, ligado à biografia do navegador Vasco da Gama, através de  um  acontecimento  que  mostrasse  a  diversidade  das expressões musicais do mundo. Hoje, o festival ultrapassa fisicamente as fronteiras do Castelo e dar a descobrir é a sua filosofia.A programação do FMM abarca a  largueza da  “world music” e transcende as suas fronteiras. Abre‑se à folk, ao jazz, à música alternativa, à fusão e às músicas urbanas. Mais do que um festival de “world music” ou música de raiz tradicional, o FMM Sines é um festival que procura as músicas do  mundo  reais  como  são  feitas  e  vividas  no  nosso  tempo: músicas  miscigenadas,  marcadas  pelos  contactos  entre      artistas de origens geográficas e culturais diferentes, devedoras dos  movimentos  de  ideias  e  pessoas  que  definem  a contemporaneidade.
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geral@mun‑sines.ptwww.sines.ptwww.fmmsines.pt
Estação Náutica de Sines
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https://goo.gl/maps/rRApe6VcwsoKqGrQ7

Tasquinhas

Avenida Vasco da Gama, SinesVer localização / mapa Turista Generalista
 Evento anual Período do verão – Entre julho e agosto

As Tasquinhas são um evento gastronómico realizado na Avenida Vasco da Gama, junto à baía de Sines. Realiza‑se habitualmente em julho e início de agosto. Conta com a presença de expositores representativos da gastronomia local, com a participação das coletividades de Sines e de promotores privados.As Tasquinhas promovem a vocação marítima da cidade de Sines e enriquecem a experiência de quem nela vive e de quem a visita através  da  fruição  de  um  recinto  junto  ao  mar  que  conjuga paisagem, animação e sabores locais.No âmbito das Tasquinhas realiza‑se um concurso para eleição do melhor prato baseado num produto regional.
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Câmara Municipal de SinesSines+351 269630600geral@mun‑sines.ptwww.sines.ptwww.fmmsines.pt
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https://goo.gl/maps/SM15JxbAZUQqtKmd7

Vila do Gin – Parque Temático Black PigVila do Gin – Parque Temático Black PigHerdade do Sobral, Aldeia de Santo AndréMiguel Ângelo Pereira Nunes | +351 968527518

Herdade do Sobral, Aldeia de Santo AndréVer localização / mapa Turista de NaturezaFamíliasCasais jovensAbertos todos os dias,das 10h00 às 19h00

A Black Pig é o primeiro parque temático de gin do mundo e um local  destinado  a  toda  a  família.  Oferece  visitas  guiadas  à destilaria, trilhos entre a natureza e a vida animal do montado e degustação dos produtos Black Pig no espaço Showroom.Na quinta Black Pig, pode conhecer as várias espécies de animais que  lá  vivem  em  liberdade,  e  os  botânicos  que  dão  vida  à produção do gin. Ao fazer o trilho da quinta, pode encontrar pelo caminho porcos pretos, cabras anãs, burros e ovelhas. Na Black Pig, a vida animal está em perfeita sintonia com a natureza. Trilho Selvagem Este trilho permite conhecer um outro ecossistema do Alentejo. Aqui, a beleza da vegetação e a paz da natureza proporcionam a mais mágica experiência. É ao longo deste trilho que nascem os aromas e fragrâncias que nos permitem transportar o Alentejo para dentro de uma garrafa de gin.ShowroomEste  é  o  culminar  da  experiência  Black  Pig,  onde  a  fusão  dos botânicos e a arte da preparação de bebidas oferece ao cliente uma viagem de aromas e emoções. Mais do que degustar, aqui pode experienciar o melhor do Alentejo e conhecer as raízes da marca Black Pig. À sombra de um sobreiro, pode apreciar a beleza do montado enquanto bebe um gin ou um dos diversos cocktails presentes na nossa carta.

150|151
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https://goo.gl/maps/c8T57Kw1u59EkdFV6

Produção de Vinho do MarSociedade Agrícolada Carochinha SinesJosé César Macedo | +351 961335917

SinesVer localização / mapa Turista NáuticoTurista Generalista
Todo o ano

A vinha do Monte da Carochinha resulta do sonho de reviver, na Costa Alentejana, memórias de infância e de criar um vinho com profundidade  e,  simultaneamente,  com  a  frescura  da  brisa atlântica. As primeiras colheitas foram realizadas em 2014 e 2015, das castas brancas.O Monte da Carochinha produz ainda, a partir do mergulho, parte da sua produção de vinhos de qualidade. No fundo do mar da Baía de Sines, o VINHO DO MAR é valorizado não  só  pelas  qualidades  que  lhe  confere  o  estágio  na profundidade do Atlântico entre os 16 e 18 metros, durante 9 a 14 meses, mas também pelo que a ação da flora e fauna submarinas depositam no exterior das garrafas, conferindo‑lhes o valor de peças de rara beleza natural. 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