
Estação Náutica 
do Baixo Guadiana



TERRITÓRIO

A região do Baixo Guadiana abrange 
uma área total de 937 Km2 e inclui 

3 municípios: Alcoutim, Castro Marim e 
Vila Real de Santo António, ligados por 
um elemento comum: o Rio Guadiana 
que constitui uma das maiores bacias 
hidrográfi cas da Península Ibérica.
Apelidado de “O Grande Rio do Sul” este 
rio que nasce na província de Castilla-La 
Mancha a cerca de 900 metros de altitude 
percorre a fase fi nal do seu percurso de 
860 quilómetros em Portugal passando 
pelos municípios do Baixo Guadiana.
O rio Guadiana é a fronteira natural entre 
Portugal e Espanha neste território e a foz 
situa-se entre Vila Real de Santo António 
e Ayamonte (Espanha) no Oceano 
Atlântico.
O território do Baixo Guadiana dispõe 
de um vasto património natural, que, 
concentrando três tipos de paisagem tão 
distintos como a serra, o barrocal e o litoral, 
cada uma delas com as suas especifi cidades 
em termos de fauna e fl ora, é de uma 
riqueza imensa e constitui um dos seus 
principais ativos territoriais, sendo que o 
elemento que unifi ca o território é o rio 
Guadiana.
Com uma das maiores bacias hidrográfi cas 
na Península Ibérica e desembocando 
entre a Costa Algarvia e a Costa de la Luz 
(Huelva) este território possui condições 
fabulosas para a prática de desportos 
e atividades náuticas de lazer e de 
competições num sem fi m de modalidades 
que devem ser promovidas e colocadas ao 
alcance de todos aqueles que nos visitam.

TERRITÓRIO



ESTAÇÃO NÁUTICA 
DO BAIXO GUADIANA

A Estação Náutica do Baixo Guadiana é uma estação certifi cada que faz parte da Rede 
Nacional de Estações Náuticas de Portugal e foi constituída em 2018 sob a coordenação 
da Associação Naval do Guadiana onde está sedeada.
Sendo constituída por um conjunto vasto de parceiros institucionais e empresariais a 
Estação Náutica do Baixo Guadiana integra os municípios de Vila real de Santo António, 
Castro Marim, Alcoutim e Ayamonte (Espanha) o que lhe confere um carater inter-
municipal e transnacional ímpar no panorama nacional.
Com a missão de garantir uma oferta transversal de turismo náutico, através da criação 
de uma rede de oferta turística náutica de qualidade que valorize os recursos náuticos 
deste território, a oferta de alojamento, de animação turística, das instituições de 
ensino, de saúde e bem-estar, da cultura, do desporto e outras atividades e serviços de 
apoio ao turismo náutico.

OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ESTAÇÃO NÁUTICA DO BAIXO GUADIANA 
SÃO:

• Constituir uma plataforma de cooperação real de todos os intervenientes   
do território do Baixo Guadiana organizada num modelo de funcionamento capaz 
de diversifi car a oferta turística, de combater a sazonalidade e de promover de forma 
conjunta os produtos turísticos associados destacando a sua qualidade e segurança;

• Transformar um destino tradicionalmente de Sol e Praia com orientação 
para as atividades náuticas atraindo novos públicos para um produto integrado 
acompanhado por uma oferta de alojamentos, gastronomia, diversão, caça, cultura e 
desporto, otimizando os recursos naturais e humanos, assim como as infraestruturas 
existentes;

• Criar uma nova dinâmica turística regional centrada nos recursos náuticos do 
rio Guadiana, da baía de Monte Gordo, do levante algarvio e da zona poente da Costa 
de la Luz-Huelva;

• Promover as boas práticas de cidadania e espírito desportivo assim como 
a igualdade de oportunidades a todos os visitantes incluindo aqueles que possuam 
necessidades especifi cas, disponibilizando modalidades de desporto inclusivo e praias 
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

ESTAÇÃO NÁUTICA 
DO BAIXO GUADIANA



rio guadiana

O Grande Rio do sul termina o seu percurso no baixo guadiana e é a fronteira natural 
com Espanha. Nestas últimas 30 milhas oferece paisagens naturais bucólicas de grande 

beleza e convida o visitante a um conjunto de atividades náuticas.
Junto a Vila Real de Santo António, encontramos o Porto de Recreio do Guadiana. Esta 
infraestrutura concentra um conjunto de serviços que permite tirar partido de todo o 
potencial do rio guadiana para a náutica de recreio. É aqui que pode encontrar a sede da 
Estacão Náutica do Baixo Guadiana
Por fi m, na foz onde se encontra com o Atlântico o rio oferece um palco perfeito para a pesca 
e para os desportos náuticos como o kite board, o padlle surf, skim board e o jet sky.
Barra fora vislumbramos a grandeza do oceano e as praias portuguesas e espanholas. 

pontos de interessepontos de interesse



Costa de Portugal | 
Baía de Monte Gordo | 
Praias do Baixo Guadiana

A oeste da barra nasce um areal contínuo na praia de Santo 
António que vai passando pelas conhecidas praias de 

Monte Gordo, Cabeço, Praia Verde, Altura e Monta Rota. São 
mais de 20 km de praia que são interrompidos pelo início da Ria 
Formosa junto a uma das mais belas praias do mundo - a Praia 
da Fábrica.

pontos de interessepontos de interesse



pontos de interesse

Ria Formosa

Junto à famosa Praia de Cacela Velha, considerada pela edição 
espanhola da revista «Condé Nast Traveler» como uma das 

melhores praias do mundo, nasce o Parque Natural da Ria Formosa 
no limite oeste do Concelho de Vila Real de Santo António e que se 
estende pelos concelhos de Tavira, Olhão, Faro e Loulé.
Ocupando cerca de 18 000 hectares ao longo de mais de 60 km, entre 
a praia da Manta Rota e a Praia do Ancão, é uma zona húmida de 
reconhecido valor internacional e um habitat privilegiado para a 
fauna e fl ora, fazendo, por isso, parte da Lista de Sítios da Convenção 
de Ramsar (zonas húmidas de importância internacional).

pontos de interesse



pontos de interesse

Barragem de Odeleite

Esta Barragem foi construída na Ribeira de Odeleite que nasce na Serra do Caldeirão 
e é um afl uente do Rio Guadiana.

Situada em Castro Marim junto à aldeia que lhe deu o nome, tem a curiosidade revelada 
por uma fotografi a aérea que a albufeira da barragem tem a forma de um dragão azul, 
um símbolo de poder, força e boa sorte na cultura chinesa, para além de ser um padrão 
tradicionalmente usado pelos imperadores ao longo da história. Este facto tem atraído 
a atenção de muitos visitantes, que começaram a identifi car o local como o “Rio do 
Dragão Azul”.
A Praia Fluvial da Barragem de Odeleite é uma infraestrutura de acolhimento a turistas 
na barragem e estará a funcionar com todos os serviços em breve.

pontos de interesse



pontos de interesse

Praia Fluvial de Alcoutim

Local de recreio náutico e de lazer por excelência, a Praia Fluvial do Pego Fundo, em 
Alcoutim, é atualmente um dos maiores atrativos turísticos deste concelho do Baixo 

Guadiana.
Situada na ribeira de Cadavais, a 500 metros do centro da vila de Alcoutim, é uma 
praia distinguida com Bandeira Azul bastante bem equipada com um vasto leque de 
infraestruturas e serviços. Para além do apoio de praia, com bar, sanitários, duches, 
parqueamento automóvel e acessos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, 
a praia dispõe de um parque de merendas, com cobertura e mesas de madeira, um 
circuito de manutenção geriátrico, campo de voleibol e uma área para atividades lúdicas 
e desportivas.

pontos de interesse



pontos de interesse

Costa de Espanha | 
Playas de Canela

A levante da foz, ainda no leito do rio, podemos disfrutar dos 
bancos de areia de Isla Canela, num conjunto de ilhas naturais 

formada na baixa-mar que fascinam os turistas náuticos e os 
praticantes de kiteboard em especial. Aí começa a Playa de Isla Canela 
e os complexos turísticos que vão até ao limite deste município na foz 
do Rio Carreras junto à aldeia de Punta del Moral, onde está situada 
a Marina de Isla Canela, que sendo uma das marinas de referência da 
costa espanhola é também parceiro da nossa estação náutica.

pontos de interesse



A estrutura do projeto está a juntar 
novos parceiros visando:
 

Aumentar•  a notoriedade e reconhecimento do Baixo Guadiana, enquanto destino 
náutico;
Tirar o máximo•  partido possível, no respeito pelo desenvolvimento sustentável, 
e pela própria sustentabilidade futura das atividades económicas, da proximidade 
do Baixo Guadiana com Espanha;
Promover•  o tempo de estadia dos visitantes e turistas neste território, por via da 
criação de novos bens e serviços, e desenvolvendo os existentes;
Aproveitar• , da melhor forma, os sistemas colaborativos, na divulgação dos 
recursos e produtos turísticos, para sua oferta cruzada, promoção e venda;
Integrar•  a imagem deste destino náutico, nas estratégias locais de marketing 
turístico, e programas de comunicação públicos e privados, visando aumentar a 
estadia média dos turistas;
Tirar o máximo•  partido possível das novas tecnologias e sistemas de comunicação 
e informação existentes, trabalhando de forma mais efi caz, assertiva e efi ciente 
possível, por segmentos de clientes;
Potenciar•  o interesse e a participação da população residente, nas mais diversas 
atividades possíveis de se desenvolverem, quer nas zonas ribeirinhas, como na 
costa atlântica;
Contribuir • para que cresça o interesse pelo mar e todo o tipo de atividades que aí 
se podem desenvolver, por parte das camadas mais jovens da população.

parceiros



Associação Naval 
do Guadiana
Avenida da Republica, Apdo.40
8901 - 909 | Vila Real de Santo António 
www.anguadiana.com
281 513 769 | 911 509 011
anguadiana@mail.telepac.pt

parceiros institucionais

Município de 
Vila Real de 
Santo António

Município de 
Castro Marim

Praça Marquês de Pombal, 22
8900 - 231 | Vila Real de Santo António 
www.cm-vrsa.pt
281 510 000
geral@cm-vrsa.pt

Rua Dr. José Alves Moreira, 10
8950 - 138 | Castro Marim
www.cm-castromarim.pt
281 531 171
expediente@cm-castromarim.pt

Município de Alcoutim

Rua do Município, 12
8970 - 066 | Alcoutim
www.cm-alcoutim.pt
281 540 500
geral@cm-alcoutim.pt

parceiros institucionais



parceiros institucionais

região de Turismo 
do Algarve

Ayuntamiento de 
Ayamonte  (Espanha)

Av. 5 de Outubro, 18 
8000 - 076 | Faro
www.turismodoalgarve.pt
289 800 489
turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt

Plaza de la Laguna, 1
21400 | Ayamonte, Huelva | Espanha
www.ayamonte.es
0034 959 470 625
ayuntamiento@ayamonte.es

Rua Teófi lo Braga
8900 - 303 | Vila Real de Santo António
www.escolas.turismodeportugal.pt
281 001 110
ehtvrsa@turismodeportugal.pt

Escola de Hotelaria e 
Turismo de Vila Real 
de Santo António

Universidade do Algarve

Campus de Gambelas
8005 - 139 | Faro
www.ualg.pt
289 800 900
reitoria@ualg.pt

parceiros institucionais



parceiros institucionais

Federação Portuguesa 
de Canoagem

Rua António Pinto Machado, 60
4100 - 068 | Porto
www.fpcanoagem.pt
225 432 237
geral@fpcanoagem.pt

Patronato Municipal 
de Deportes de 
Ayuntamiento - Ayamonte

Calle Cadiz, 4 
21400 | Ayamonte
www.ayamonte.es/ayuntamiento
0034 959 470 625
pdm@ayamonte.es

Agrupamento de 
Escolas de Vila Real 
de Santo António

Rua Dr. José Campos Coroa
8900 - 210 | VRSA
www.aevrsa.com
281 541 490
direcao@aevrsa.com

Federação Portuguesa 
de Vela

Doca de Belém
1300 - 038 | Lisboa
www.fpvela.pt
213 658 500
fpvela@fpvela.pt

parceiros institucionais



parceiros institucionais

Federação Portuguesa 
de Motonáutica

Av. Infante D. Henrique, Muralha Nova
1900 - 264 | Lisboa
www.fpmotonautica.org
218 871 990
fpm@fpmotonautica.org

Associação Portuguesa 
Classe Access

Rua da Ponte, 2
4490 - 532 | Póvoa de Varzim
www.apcaccess.pt
965 043 663
apcaccess@gmail.com

Ser Igual, Associação 
de Serviços Especiais de 
Reabilitação e Igualdade

Grupo Desportivo 
de Alcoutim

Praceta Eng. José Brito de Carvalho, 28
8800 - 756 | Tavira
www.seronline.pt
918 180 020
susanacerejo@seronline.pt

Centro Náutico de Alcoutim, Av. Espanha 
8970 - 052 | Alcoutim
facebook
281 546 535
gd.alcoutim@gmail.com

parceiros institucionais



parceiros institucionais

Odiana, Associação para 
o Desenvolvimento do 
Baixo Guadiana

Terras do 
Baixo Guadiana

Rua 25 de Abril, 1,  Apdo.21
8950 - 909 | Castro Marim
www.odiana.pt
281 531 171
geral@odiana.pt

Rua de Timor, CAD
8970 - 064 | Alcoutim
www.atbaixoguadiana.pt
281 546 285
geral@atbaixoguadiana.pt

Associacão de Pesca 
Desportiva de  Castro 
Marim

Club Nautico de 
Isla Canela

Largo da Ribeira, n.º 1 - 1º andar
8950 - 140 | Castro Marim
facebook
962 792 491
geral@adpcastromarim.com

Centro Comercial Isla Canela, local 1-A
21409 | Isla Canela - Ayamonte
www.marina-islacanela.com
0034 959 479 000
clubnautico@islacanela.es

parceiros institucionais



parceiros empresariais

Nautiber, Estaleiros 
Navais do Guadiana, Lda

Transguadiana – 
Travel Agency, Lda

Estrada da Ponta de Santo António
8900 - 227 | Vila Real de Santo António
www.nautiber.pt
281 543 419
geral@nautiber.pt

Av. Inf. Dom Henrique - Ed. Plaza, 
Loja B, 8900 - 412 | Monte Gordo
www.transguadiana.com
281 512 997
info@transguadiana.com

Grupo Coração 
da Cidade

Boat4you, 
Lda

Rua Teófi lo Braga, 19
8900 - 303 | Vila Real de Santo António
www.coracaodacidade.com
964 722 018 | 281 530 470
geral@coracaodacidade.com

Porto de Pesca de VRSA
8900 -104 | VRSA
www.boat4you.pt
968 507 191
info@boat4you.pt

parceiros empresariais



parceiros empresariais

Viagens Laranja, 
Lda

Riosultravel, Agência 
de Viagens e Actividade 
Maritimo-turistica, Lda

Av. Infante D. Henrique, Lote 7/82
8900 - 443 | Monte Gordo
www.laranjatours.com
281 542 607
laranja@laranjatours.com

Rua Tristão Vaz Teixeira, 15C
8900 - 470 | Monte Gordo 
www.riosultravel.com
281 510 200
comercial@riosultravel.com

Castro Marim Golfe & 
Country Club

Hotel Apartamentos 
Dunamar

Sitio do Lavajinho
8950 - 190 | Castro Marim
www.castromarimresort.com
281 510 340
info@castromarimgolfe.com

Av. Infante D. Henrique
8900 - 413 | Monte Gordo
www.hoteldunamar.com
281 530 000 
reservas@hoteldunamar.com

parceiros empresariais



parceiros empresariais

Hotel d’Alcoutim

Avenida de Espanha, 43 
8970 - 064 | Alcoutim
www.hoteldalcoutim.com
281 546 324 | 911 504 400
info@hoteldalcoutim.com

parceiros empresariais
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Design: Associação Odiana



Av. da República, Edifi cio ANG
Vila Real de Santo António

Tel: (+351) 281 513 769
Tlm: (+351) 961 893 583 / 910 890 170

anguadiana@mail.telepac.pt
www.anguadiana.pt


