
OVAR é um território abençoado pela natureza através de cená-

rios talhados pela ria, pelo mar e pela floresta. 

Com localização geoestratégica, de excelência, este território 

oferece planos de água fascinantes e desafiantes, nomeada-

mente na Ria de Aveiro e na Barrinha de Esmoriz. As praias são 

especiais e galardoadas com Bandeira Azul. A área florestal é 

extensa e integra uma biodiversidade rica e distinta, onde o 

Parque Ambiental do Buçaquinho é referência de excelência. 

Ovar é destino privilegiado para quem procura as belezas natu-

rais, o prazer da atividade física e desportiva ao ar livre, e as 

vivências que a náutica oferece, de modo integrado e qualificado!

São 60 km de ciclovias, 7,5 km de passadiços e muitos mais de 

percursos pedonais que permitem ir à descoberta de pequenos 

ecossistemas, fauna e flora autóctones, e paisagens deslum-

brantes. Há surf, vela, canoagem e passeios de stand up paddle 

para praticar, competir ou experimentar. Existem companhas de 

Arte Xávega para ver e reviver a beleza e os embaraços deste 

tradicional e artesanal modo de pescar.

O município de Ovar é, também, bafejado pelo brilho e originali-

dade dos seus azulejos; pelo dinamismo das suas comunidades, 

traduzido em festas populares, demonstrações etnográficas e 

manifestações religiosas únicas. A cultural assume-se como 

fator de diferenciação e competitividade deste território, onde os 

espaços museológicos, os eventos e as gentes acolhem de 

forma genuína e vivem de modo intenso.

As experiências gastronómicas proporcionadas por pratos cria-

dos no seio das comunidades piscatórias, a que se soma o 

famoso Pão-de-Ló de Ovar, preenchem o estômago e cativam a 

alma... 

A Estação Náutica de Ovar é uma rede de oferta turística náutica 

centrada em três recursos naturais principais – Barrinha de 

Esmoriz, Mar e Ria de Aveiro. A valorização da rede e dos recur-

sos já existentes é complementada pela integração de oferta de 

alojamento, atividades náuticas e outros serviços que possam 

ser relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores. 

ESTAÇÃO NÁUTICA DE OVAR

cm.ovar/
cm-ovar.pt



MARINA DO CARREGAL 

 - NADO – Náutica Desportiva Ovarense

 - Clube de Canoagem de Ovar

CENÁRIO – Centro Náutico da Ria de Ovar

ESCOLAS DE SURF

 - Barrinha Surf School (Praia de Esmoriz)

 - Surf at Night School (Praia de Cortegaça)

 - Red Animal Surf School (Praia do Furadouro)

 - FuraBeach Surf School (Praia do Furadouro)

Posto de Turismo do Furadouro
Av. Infante D. Henrique, 3880-355 Praia do Furadouro
T. +351 256 387 410

Horário de Funcionamento:
Verão (abril a setembro)
09:30-12:30 / 14:00-18:00 | Aberto todos os dias
Inverno (outubro a abril)
09:30-12:30 / 14:00-18:00 (2ªfeira a 6ªfeira)
10:00-13:00 / 14:000-18:00 (sábado e domingo)
Durante o período de inverno poderá encerrar aos feriados.

Posto de Turismo de Ovar
Rua Elias Garcia, 3880-220, Ovar
T. +351 256 572 215

Horário de funcionamento:
Todo o ano
14:00-19:00 (2ªfeira)
10:30-12:30 / 14:00-18:00
Encerra aos domingos e feriados

Câmara Municipal de Ovar
Praça da República, 3880-141, Ovar
T. +351 581 300
E. gapresidencia@cm-ovar.pt

Serviço de Turismo
Rua Fonte do Casal, 3880-220, Ovar
T. +351 256 509 153 / 930 409 207
E. turismo@cm-ovar.pt 

EQUIPAMENTOS NÁUTICOS

INFORMAÇÃO

SURF

VELA

CANOAGEM

STAND UP PADDLE

SKIMBOARD

CARPINTARIA NAVAL

OFERTA NÁUTICA


