
entidade coordenadora
Câmara Municipal de Ílhavo

estacoesmaritimas.turismodocentro.pt
www.cm-ilhavo.pt/p/estacaonautica

Avenida José Estêvão, Costa Nova
3830- 453 Gafanha da Encarnação, Ílhavo
GPS: 40°36’44.3”N 8°44’59.2”W
Google Maps: 40.612307, -8.749772

T (+351) 234 369 560
www.cm-ilhavo.pt
turismo@cm-ilhavo.pt

horário
terça a sábado 
10h~13h e 14h~18h

mais de 50 parceiros, incluindo:

~ Porto de Aveiro;

~ Entidades com competências para a
promoção turística nacional e internacional 
e para a promoção empresarial;

~ Entidades com competências na formação 
(superior, técnica, de escolaridade obrigatória 
com valências no domínio da náutica, 
escolas de desportos náuticos 
e ainda formação pessoal e para a cidadania);

~ Empresas de animação turística 
e operadores marítimo-turísticos;

~ Empreendimentos turísticos 
e alojamento local;

~ Associações do domínio desportivo náutico 
e entidades exploradoras de instalações 
para a prática da náutica;

~ Estaleiros, construtores navais 
e empresas de reparação naval;

~ Serviços e equipamentos municipais 
e ainda rede de parcerias da 
Câmara Municipal de Ílhavo, incluindo museus, 
instalações náuticas, equipamentos culturais, 
Fórum Náutico do Município de Ílhavo 
bem como rede de parcerias 
do turismo municipal;

~ Comércio local com comprovada mais-valia 
para o funcionamento da Estação Náutica.

estação
náutica

município
ílhavo



A Estação Náutica do Município de Ílhavo 
deverá ser constituída e evoluir no sentido 
de fornecer aos potenciais visitantes 
e praticantes da náutica de recreio soluções 
organizadas, coerentes, completas e concretas, 
desejavelmente integradas, que correspondam 
à totalidade das necessidades técnicas, 
funcionais e humanas dos nautas, cheguem 
eles por mar ou por terra ao Município.

eventos
Sentidos de Mar

visitas orientadas ao património marítimo iconográfico

Marolas Ílhavo 2019

Festival da Sardinha da Costa Nova

Miss Activo Cup
Campeonato Europeu de Bodyboard Feminino,

Campeonato Nacional de Surf e de Bodyboard Feminino,
Circuito Mundial de Slackline

Ria a Gosto
Festival de Marisco da Costa Nova

Festival do Bacalhau

Nossa Senhora dos Navegantes

Festival Gastronomia de Bordo

Campeonato Nacional da classe Vouga
Vela

Sábados Divertidos Náuticos

Semana Náutica do Município de Ílhavo

Corrida Mais Louca da Ria

Regata 4 horas da Costa Nova

Vela
Yatching

Surf
Bodyboard

Kitesurf
Windsurf

Mergulho
Paddle Surf

Canoagem
Natação em 

águas abertas
Pesca Desportiva

Empreendedorismo
Formação


