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caraCterísticas da praiA
beach characteristics
Classificação Praia natural, inserida na Grande Rota
do Litoral Viana do Castelo/Caminha

Classification Sandy beach, part of the Viana do
Castelo/Caminha coastal trail

Orientação N 15º NE

Location N 15º NE

Bandeira Azul Desde 1996. Análise da qualidade
das águas desde 1991

Blue Flag Since 1996, water quality tested
since 1991

Extensão Comprimento 400m e largura média 80m,
areia fina a média, com forte componente de quartzo

Dimensions 400m in lenght and average with
of 80m, fine to medium sand grain with a high
percentage of quartz

Temperatura média 18º C (época balnear) e 12º C
(fora da época balnear)
Velocidade média do vento 7-8 km/h (época
balnear), predominando ventos de N/NW e W/SW
GPS W 8º 52’ 17,30’’ N 41º 46’ 5,50’’

Average water temperature 18ºC (summer) and
12ºC (other seasons)
Average wind velocity 7-8 Kph (summer)
predominantly N/W and W/SW
GPS W 8º 52’ 17,30’’ N 41º 46’ 5,50’’

caraCterísticas gerais
general characteristics

ESC. 1:2000

Freguesia / Sítio Afife (2500 habitantes) / Arda

Locality Afife (2500 inhabitants)/Arda

Aglomerado mais próximo S. Roque / Afife,
a cerca de 750m

Closest village S. Roque / Afife, about 750m
to the east

Cidade e Vila mais próximas Viana do Castelo
(11Km) e Vila Praia de Âncora (6Km)

Closest city Viana do Castelo (11Km),
and Vila Praia de Âncora (6Km)

Aeroportos mais próximos Porto (Portugal)
e Vigo (Espanha)

Closest airports Porto (Portugal) and Vigo (Spain)

Acessos EN13
Transporte público Comboio e Autocarro
Desportos Surf, bodyboard e pesca desportiva

Praia Bandeira Azul
Blue Flag Beach

Você está aqui
You are here

Restaurante/Café
Restaurant/Coffe

Sanitários públicos e chuveiros
Sanitary facilities and showers

Parque de campismo Viana do Castelo
Gelfa a 4Km
Marina Viana Castelo 10Km
Património Natural Rede Natura PTCON0017
- Litoral Norte. Biótopo C11100132 Flora e fauna,
marinhas e terrestres

Main Road EN13
Public transportation Train and bus
Sports Surfing, bodyboarding and fishing
Campsite Gelfa - 4Km away
Marina Viana do Castelo 10Km away
Natural heritage Natura Network PTCON0017
- North Atlantic. Habitat C11100132 Land and water
fauna and flora
Trails and cycle lanes Pedestrian atlantic trail

Trilhos e Ciclovias Trilho pedestre no litoral

Áreas Sensíveis
Protected areas

Posto nadador-salvador
Lifesaving equipement

Informação e Bandeira Azul
Information and Blue Flag

Parque automóvel
Carpark

contaCtos de emergência

Recolha Seletiva
Recycling facilites

Água potável
Drinking water

emergency contacts

Acessibilidade
Accessibility

Primeiros socorros
First aid point

Ponto recolha amostra água balnear
Water sampling point

Balneários e chuveiros
Showers and changing rooms
Área vigiada
Swimming area

Número Nacional de Emergência
National Emergency Number

112
Bombeiros Municipais de Viana do Castelo
Municipal Fire Department
of Viana do Castelo

+ 00 351 258 840 400

Polícia Marítima
Maritime Police

+00 351 258 070 571
+00 351 916 352 353
Polícia de Segurança Pública (PSP)
Public Security Police (PSP)

+ 00 351 258 809 880

VIATURA SOS
CAR HELP

+ 00 351 917 761 367
Guarda Nacional Republicana (GNR)
Republican National Guard

+ 00 351 258 840 470

112

www.abae.pt
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Regras de Segurança
Safety Rules
• Frequente as praias vigiadas por Nadadores Salvadores
(15 de Junho a 15 de Setembro, das 09:30 - 19:30);
• Go to supervised beaches (June 15 – 15 September,
09.30 – 19.30) ;

• Respeite os sinais das bandeiras e as instruções dos
Nadadores Salvadores;

• Evite jogar no areal junto de pessoas;
• Avoid playing on the sand near other people;

• Em caso de perigo peça imediatamente ajuda;
• In case of danger call for help immediately;
• Entre lentamente na água do mar porque está fria;
• Go slowly in the water because it’s very cold;

blue flag

• Utilize sempre os passadiços. Caminhe com precaução.
Use calçado adequado;

The Blue Flag is a symbol of quality and an award
granted every year to the beaches and marinas
that apply for it. The applicants must comply
with a series of criteria concerning the environment, safety and comfort of those who go to the
beach, and provide environmental information
and awareness.

Uma praia com bandeira azul significa, entre outras coisas, que é uma praia com uma boa qualidade da água, limpa e equipada com recipientes para
o lixo, com instalações sanitárias em boas condições de higiene, com boas acessibilidades, que é
vigiada por nadadores-salvadores, de 15 de Junho
a 15 de Setembro, das 09:30 às 19:30 horas, com
equipamento para prestar os primeiros socorros
e com informação e actividades de educação ambiental. Ao todo são necessários 32 requisitos para
que uma praia possa hastear a Bandeira Azul.

A beach with the Blue Flag means, among other
things, that it has good water quality, that it is
clean and equipped with rubbish bins and toilets in good hygienic conditions, that has good
accessibility and where there are lifeguards
(from Jaune 15 to September 15, 9.30–19.30),
emergency equipment and information and activities on environmental education. A beach
has to meet a total of 32 different requirements
before it is allowed to hoist the Blue Flag.

Em Viana do Castelo são oito as praias que mereceram a Bandeira Azul: Afife, Arda/Bico, Paçô,
Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa e Castelo de
Neiva.

In Viana do Castelo, there are eight beaches
awarded with the Blue Flag: Afife, Arda/Bico,
Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa and
Castelo de Neiva.

Para saber mais sobre este assunto consulte as
páginas na Internet da Associação Bandeira Azul
(www.abae.pt ou www.blueflag.org) e do Município
de Viana do Castelo (www.cm-viana-castelo.pt).

To learn more about this check the Blue Flag Association website (www.abae.pt) and the Viana
do Castelo City Hall website (www.cm-vianacastelo.pt or www.arhnorte.pt).

Programa | ColorADD Praia Inclusiva
A integração do código ColorADD nas bandeiras de
praia, nos contentores de recolha seletiva e outros
suportes de comunicação balnear pela cor, pretende
tornar as praias em locais mais seguros e inclusivos
para os daltónicos.

• Tome banho com a digestão feita (cerca de 3h após a ingestão de
alimentos);

• Deve nadar sempre paralelamente à costa e nunca contra a
corrente;

Integrating the ColorADD Code in beach warning
flags, waste collection containers and other
beach communication supports based on color
differentiation intends to turn beaches into a more
accessible and inclusive place for colorblind people.

• Não deve colher a vegetação que cobre e protege as dunas;
• You must not pick the vegetation that covers and protects
the dunes;

• Não se afaste do guarda-sol;
• Stay close to your beach umbrella;

• Os cães estão proibidos de frequentar as praias;
• Beba água com frequência, evite bebidas gaseificadas;

• Dogs are not allowed on the beach;

• Drink water frequently and avoid carbonated beverages;
• Deixe sempre a praia limpa.
• Evite a exposição ao sol entre as 12:00 - 16:30;

• Don’t leave any litter on the beach.

• Avoid being exposed to the sun from 12.00 to 16.30;

segurança balnear
batch security

ATENÇÃO: Os banhistas que não respeitarem a sinalização podem ser multados
ATTENTION: Swimmers who do not respect the safety signals may be fined

PERIGO

NADAR
verde / green

SWimming allowed

DANGER

Tomar banho à vontade respeitando as regras de segurança
You are allowed to swim but always respect safety rules

Proibição de tomar banho
Water closed to public use

CUIDADO

Color is for All!

medium hazard

There are about 350 Million Colorblind people
worldwide!
ColorADD Sistema de Identifição das Cores Color Identification System | www.coloradd.net

• Não deve passear ou apanhar banhos de sol, andar a cavalo
nem de veículos motorizados nas dunas;
• Don’t walk, sunbathe, ride horses or drive motor vehicles
on the dunes;

• Never swim against the current and always in parallel to
the coast;

Existem no Mundo aproximadamente 350 Milhões
de Daltónicos!
Program | ColorADD Inclusive Beach

• Always use the boardwalks. Walk with caution.
Use appropriate footwear;

• Do not swim after eating (3 hours after a meal);

A Cor é para Todos!

®

• Protect yourself from the sun by wearing appropriate
clothing and a wide hat, and also by using sunscreen;

• Respect the colours of the flags and the lifeguards’
instructions;

BANDEIRA AZUL
A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade, um
galardão que é atribuído anualmente às praias e
marinas que se candidatam e que cumpram um
conjunto de critérios de natureza ambiental, de
segurança e conforto dos utilizadores da praia e
de informação e sensibilização ambiental.

• Protega-se do sol, utilize roupa adequada, creme protector
e chapéu de abas largas;

AMARELO / yellow

Proibição de nadar
Do not swim

vermelho / red

SEM VIGILÂNCIA

unPATROLLED

Praia temporariamente se vigilância
Beach temporarily without lifeguard

