
Código de Conduta
Code of conduct

Os utilizadores da Praia Fluvial do Clube Náutico deverão 
ser responsáveis pelos seus atos e pela sua segurança, bem 
como pela dos seus familiares dependentes, devendo acatar 
respeitosamente as ordens transmitidas pelo pessoal de ser-
viço nesta infraestrutura turística.
 
The users of Clube Náutico River Beach should be responsible for their actions and their 
safety, as well as that of their dependent family members, and must respectfully respect 
the orders transmitted by the service personnel in this tourist infrastructure.

A área é vigiada entre as 10h e as 19h.Os utilizadores são 
obrigados a respeitar a sinalização existente, bem como as 
determinações emanadas pelos nadadores salvadores e 
todas as disposições regulamentares.

The area is guarded between 10am and 7pm. Users are obliged to respect the existing 
signs, as well as the determinations issued by lifeguards and all regulatory provisions.

Na área da praia também é permitida a instalação de 
guarda-sóis, resguardos de vento ou outros equipamentos si-
milares, desde que os mesmos não constituam incómodo 
para os restantes utilizadores.

In the area of   the beach, it is also allowed to install beach umbrellas, wind screens or 
other similar equipment, as long as they are not a nuisance for other users.

A zona da praia é um local de descanso, pelo que deve ser 
evitada a prática de desporto de grupo que possam perturbar 
os outros utilizadores.

The beach area is a resting place, so group sports that may disturb other users should 
be avoided.

Os utilizadores da Praia Fluvial devem respeitar os lugares 
reservados, no parque de estacionamento, destinados às 
viaturas particulares que transportem pessoas com 
mobilidade reduzida ou condicionada.

The users of the river beach must respect the reserved spots in the parking lot, destined 
to private vehicles that transport people with reduced or restricted mobility.

Na área delimitada da praia é interdita a navegação e a 
prática de qualquer desporto motorizado.

Navigation and the practice of any motorized sport are prohibited in the defined area of 
  the beach.

É proibido a permanência de animais de companhia, à 
exceção de cães-guia.

Pets are not allowed, except guide dogs.

É proibida a realização de fogueiras.

Campfires are prohibited.

É interdito acampar fora do Parque de Campismo.

It is forbidden to camp outside the campsite.

Não é permitido a permanência de autocaravanas para 
pernoita no estacionamento da praia.

Motorhomes are not allowed to stay overnight at the beach parking lot.

É proibido pescar.

Fishing is prohibited.

É proibido o comércio e a realização de eventos sem que 
exista autorização do Município
.
Trade and events are prohibited without authorization from the Municipality.

É perigoso mergulhar nos socalcos.

It is dangerous to from the terraces.

Reporte imediatamente às autoridades a ocorrência de 
poluição ou outras violações às regras de proteção 
ambiental.

Immediately report pollution or other violations of environmental protection rules to the 
authorities.

Não danifique as árvores do recinto, são elementos 
essenciais para o seu bem-estar.

Do not damage the trees in the enclosure, they are essential elements for your 
well-being.

Utilize os recipientes para depósito de resíduos, fazendo a 
sua correta separação. Não deixe lixo no recinto da praia.

Use the waste disposal containers to separate the trash correctly. Do not leave trash on 
the beach.

Proteja as espécies locais e evite perturbá-las no seu 
ambiente natural.

Protect local species and avoid disturbing them in their natural environment.


