
Código de Conduta 
Code of Conduct of Ribeira Beach 

 
A Praia Fluvial da Ribeira e sua envolvente situam-se na área da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, criada com o objetivo de conservar a natureza e a 

valorização do património natural. É muito importante que todos contribuam na preservação deste valioso património e respeitem as seguintes recomendações 
e regras de segurança: 

Não abandone 
qualquer tipo de 
resíduo na área 
envolvente da 

Praia. Utilize os 
ecopontos para os 

resíduos 
valorizáveis e 

caixotes de lixo 
para os resíduos 
indiferenciáveis. 
Do not leave any 
kind of rubbish in 
the surrounding 
area. Use the 

recycling bins for 
the recoverable 
wastes and the 

rubbish bins for the 
undifferentiated 

waste.  

É interdita a 
prática de 
campismo; 
É interdita a 
utilização de 

mesas e tendas 
de campismo. 

Evite a utilização 
de equipamentos 
e de atividades 
geradoras de 

ruído. 
Camping is 

prohibited. The use 
of tables and 

camping tends is 
prohibited. Avoid 
activities and the 
use of equipment 
that make noise.  

É proibida a 
permanência de 

animais 
domésticos na 
praia e restante 
zona balnear. 

Exceto, em caso 
de cães guia e 
com a devida 

informação das 
autoridades 

competentes. 
No pets allowed 

except guide 
dogs. 

É proibida a 
realização de 
fogueiras ou 

qualquer outro 
tipo de fogo. 

É proibido o uso 
de fogos-de-

artifício e 
explosivos. 

Campfires or any 
type of fires are 
prohibited. The 
use of fireworks 
and explosives 
are prohibited. 

Utilização de 
máscara e 

viseira, quando 
tal se revele 
necessário e 
adequado. 

Higiene 
frequente das 

mãos. 
Use mask and 

visor whenever it’s 
necessary and 

appropriate. 
Frequent hand 

hygiene.  

Preservar a 
distância de 

segurança aos 
outros utentes, 

na praia, relvado 
e no banho. 

Nas instalações 
sanitárias: usar 

calçado, 
desinfetar as 

mãos e manter a 
distância de 
segurança. 
Ensure the 

physical safety 
distance when 

accessing, using 
the beach and 
bathing. In the 

sanitary 
É interdito sobrevoo por aeronaves com motor. 
Overflying by engine powered aircraft is prohibited. 

É proibido o estacionamento de veículos fora dos parques de estacionamento, bem como a sua circulação na praia. 
The parking of vehicles outside the car parks, as well as their circulation on the beach, is prohibited. 

É proibida a pesca na área da zona balnear. Não alimente aves ou peixes em estado selvagem. 
Fishing in the bathing area is prohibited. Do not feed wild birds and fish.  

Não é permitida a permanência de utilizadores que indicam estado de embriaguez e/ou sob o efeito de estupefacientes. 
Users who are intoxicated and / or under the influence of drugs are not allowed to remain. 

Informamos ainda: 

Praia vigiada das 
10h às 19h. 
Obrigatório 
cumprir as 
regras dos 
nadadores 
salvadores. 
Respeite os 
sinais das 

bandeiras de 
segurança. 
Beach has 

lifeguards from 
10am to 7pm. It is 

mandatory to 
comply with 

lifeguard rules. 
Respect the 
safety flags 

signals.  

Proibido 
permanecer na 
zona interdita a 

banhos. 
Não tome banho 

durante o 
período de 
digestão. 

Do not go in the 
no swimming 

área. 
Do not bath during 
digestion period.  

Posto de Primeiros Socorros: 10h às 19h. Cumpra as determinações das autoridades competentes. 
First Aid Station: 10am to 7pm. Comply with the requirements of the competente authorities 


