
Conselho da Estação Náutica
 

- Câmara Municipal de Vila Verde

- Aliança Artesanal, Cooperativa de Interesse Público de

Responsabilidade, Lda

- ATAHCA, Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do

Homem, Cávado e Ave

- AMIBA, Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrosã

- Associação Empresarial do Vale do Homem

- Associação Cultural e Musical de Vila Verde

- Clube Náutico de Prado

- Federação Portuguesa de Canoagem 

- Escola Profissional Amar Terra Verde

- Agrupamento de Escolas de Prado

- Agrupamento de Escolas de Vila Verde

- Escola Secundária de Vila Verde

- Instituto Português do Desporto e da Juventude, Direção Regional

do Norte

- Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal

- Comunidade Intermunicipal do Vale do Cávado

- Associação Comercial de Braga

- Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Verde

- Fermentum, Engenharia das Fermentações Lda (Cerveja Letra)

- Chocolate com Pimenta

- Torre de Gomariz Wine &SPA Hotel

- Hotel de Charme Casa Fundevila

- Residencial Bom Sucesso, Lda

- Quinta Dom José- Agroturismo

- Quinta da Resela, Lda

- Restaurante Torres, Lda

- Churrascaria Armando Barros Unipessoal, Lda

- Manjar do Mar, Cervejaria Restaurante Manjar do Mar, Lda

- Almeida Parente Oliveira e Gramaxo, Lda-Espaço Livre

Acrescentar atividade à fileira turística no
Concelho, captando novos públicos, novos
segmentos, novos mercados, com destaque para o
mercado da Galiza, combatendo a preponderância
do mercado interno e a sazonalidade;

Fomentar a estada e o gasto dos visitantes em
Vila Verde, em resultado da polarização da oferta
e da estruturação de produtos de maior valor
acrescentado, capazes de integrarem atividades e
experiências (gastronomia, cultura, património,
natureza e água), potenciando o trabalho em rede
e as parcerias;

Contribuir para que os visitantes repitam e
recomendem o destino, quer por uma adequada
comunicação, promoção e imagem de qualidade,
quer pela apresentação de uma Agenda da Náutica
alicerçada em eventos que combinam as atividades
desportivas e as manifestações locais, aumentando,
assim, a relação emocional com o destino ao longo
do ano;

Adicionar valor à marca Vila Verde, quer pela
chancela da Estação Náutica, quer pela qualidade
de ofertas diversificadas, quer ainda, pelo aumento
da visibilidade do destino Vila Verde.

Objetivos da Estação Náutica
 



 

Enquadramento
 

       O concelho de Vila Verde, pela antiguidade e riqueza

cultural, é detentor de um vasto património, traduzido nos

vestígios arqueológicos, na arquitetura civil e religiosa,

nos conjuntos rurais típicos, nos aspetos etnográficos da

cultura popular, no artesanato, na gastronomia

tradicional, na paisagem verdejante e nos rios que o

atravessam.

Os rios Cávado e Homem apresentam excelentes

condições para a prática de canoagem e pesca

desportiva e existem excelentes praias fluviais nas suas

margens. Ao visitar Vila Verde, conviva com as suas

gentes, alojando-se no ambiente familiar, nas casas de

Turismo no Espaço Rural, e aprecie os saberes e sabores

da nossa gastronomia tradicional.

Os Lenços de Namorados, verdadeiros ex-libris desta

terra, os artigos em linho, a tecelagem em trapos, as

miniaturas e brinquedos em madeira, são alguns dos

produtos de forte pendor artesanal. O património natural

proporciona inúmeras atividades de lazer, como os

passeios a pé, passeios de jipe, bicicleta (BTT) e caça.

 
Entidade Coordenadora: 

Câmara Municipal de Vila Verde

 

Local de Acolhimento/ Atendimento:

Loja Interativa de Turismo 

Praça da República

4730-733 Vila Verde

T. +351 253 310 500 | 961 317 896

lit@cm-vilaverde.pt 

 
 
 


