Considerações sobre os Planos de água

O CFD utiliza 2 planos de água principais:
1 – O MAR, para a prática do Surf
Através de Protocolo com o Clube de Surf da Vagueira, realizam-se treinos na Praia do
Labrego, na Vagueira, utilizando as instalações e equipamentos do Clube..
Sendo a litoral de Aveiro uma zona de forte erosão costeira, com acentuado avanço da linha
do mar, tem havido protecção através de paredões, sendo junto ao paredão sul, em zona
protegida, que se realizam os treinos.
2 – O RIO BOCO, para a prática da Canoagem e do Paddle
O Rio Boco tem origem no concelho de Cantanhede e desagua na Ria de Aveiro, integrando o
Vale do Rio Boco, uma ZPE (zona de protecção especial) da Ria de Aveiro, de rara beleza
paisagística e importante área de conservação e de nidificação, sendo o habitat de grande
variedade de aves.
Sendo tutelado pelo ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Capitania do
Porto de Aveiro e CCRC (Comissão de Coordenação da Região Centro), encontra-se abrangida
por sérias restrições, em termos de utilização e de intervenção.
As atividades náuticas decorrem em 2 locais:
a) No canal secundário da Quinta do Ega, com cerca de 400 metros de comprimento, por
6 de largura e profundidade média de 1 metro, permitindo actividades de
aprendizagem e de iniciação, com alunos menos experientes e quebrando as barreiras
psicológicas.
b) O canal principal do Rio Boco, onde decorrem as atividades de alunos mais
experientes, designadamente do Grupo-Equipa, estando mais sujeito à acção de
ventos e correntes.
Objetivos futuros – Apesar das restrições impostas pelas entidades com poder de tutela,
pretende-se a melhoria das condições do canal secundário, designadamente:
a) A estabilização do nível da água, através da colocação de uma comporta.
b)Limpeza dos fundos, com remoção de lodos.
c) Alargamento do canal para uma largura de 10 metros.
d) Limpeza das margens, sobretudo a do lado sul.

