
GUIA Stand Up Paddle
Pranchas   |   Dicas e Conselhos

portugalbysup.com



















GUIA Stand Up Paddle

Glossário de Pranchas

Vou iniciar-me no SUP. Qual a melhor prancha para começar?

O mercado tem várias opções de compra, mas comecemos por esclarecer um pouco melhor o 
“mundo do Stand Up Paddle”.
Existem várias vertentes neste desporto e para cada uma delas, existem opções.

All-Around / Touring

A mais comum de todas. Por outras palavras 
são passeios em águas calmas (água doce ou 
salgada), ou Touring,  mas para passeios de 
longa distância. A diferença, está no tipo de 
prancha que vamos usar para cada uma 
destas opções. Assim, no All-Around a 
prancha deve ter um formato mais redondo, 
enquanto no Touring a ponta deve ser mais 
“bicuda” para deslizar com maior flutuação.
A All-Around é definitivamente a prancha 
aconselhada para quem se está a iniciar!

Fitness / Yoga

Uma das vertentes mais divertidas desta 
actividade. Levar o desporto para cima da 
prancha e para dentro de água. No fundo, 
transportamos muitos dos exercícios do 
ginásio para uma base mais instável e que nos 
obriga a ter maior foco e concentração. Para 
além disso, temos a possibilidade de escolher 
o melhor cenário para uma aula ao ar livre. No 
entanto, precisamos de uma prancha 
adequada para esta actividade, ou seja, mais 
larga que as restantes e com base mais 
estável.
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SUP Wave ou Paddle Surf

Não fosse o Stand Up Paddle inventado por 
surfistas e talvez hoje, não tivéssemos a sorte 
de poder deslizar em pé em cima de uma 
prancha. Esta é uma das mais conhecidas 
vertentes do SUP, poder apanhar uma onda 
em cima da prancha e fazer manobras na 
onda com o auxilio da pagaia. Não é uma 
tarefa fácil para iniciados e requer algum 
treino antes de nos aventurarmos sobre as 
ondas, mas quando apanhamos a primeira, é 
uma sensação única, para nunca fez surf! Tal 
como as outras vertentes, existem modelos 
muito específicos para surfar, mas podemos 
tentar até com uma All-Around. Requer um 
nível avançado.

SUP Fishing

Quem diria que um dia íamos poder estar em 
cima de uma prancha, de cana na mão e 
sentados numa geleira, a beber uma cerveja 
enquanto tentamos apanhar uns peixes, seja 
num lago ou em alto mar. Deve ser uma 
sensação única! 
Nesta tarefa, temos mesmo que escolher uma 
prancha indicada para este efeito, não há 
muitas marcas a produzir este modelo, mas 
começam a surgir cada vez mais curiosos em 
experimentar e trocar o kayak pela prancha. 
Aventura-te...
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SUP Race

Uma das vertentes do Stand Up Paddle que 
requer algum equilíbrio, pois o modelo de 
prancha usado nesta acção é muito 
semelhante ao casco de um veleiro, bastante 
instável para poder “rasgar” melhor a água e 
deslizar com o máximo de velocidade  que a 
prancha impõe. Não é fácil para iniciantes, 
mas também não é impossível. Depois de 
alguns meses a remar, é uma das vertentes 
que muitos dos SUPistas gostam de seguir. 
Existem por todo o mundo variadas provas e 
competições.
As pranchas usadas nesta vertente, são das 
mais caras, pois o material para ser veloz e 
leve é todo feito em carbono. 

Águas Bravas

Adrenalina é a palavra mais adequada para 
esta vertente do SUP. Com alguma fama nos 
USA e alguns países europeus, onde as 
descidas de rio são famosas em kayaks, 
descer um rio de águas bravas é uma 
verdadeira loucura, rapidamente seduziu 
muitos aventureiros e é hoje uma das mais 
emocionantes vertentes do SUP. Mas nem por 
isso é impossível para iniciantes! Podemos 
sempre começar com pequenos rios e com 
pequeno rápidos. Existem em Portugal, 
alguns rios onde podemos experimentar sem 
correr grandes riscos!! Descer o Mondego a 
partir de Penacova até Coimbra é um 
excelente teste para começar. Quanto maior a 
aventura, melhor e mais adequada deverá ser 
a prancha e o equipamento. O mercado já tem 
á disposição várias marcas e modelos para 
este efeito.
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Downwind

Uma vertente do SUP que combina 
ondulação e vento para atingir velocidade, e 
muita técnica e precisão. Requer muita 
experiência, destreza com muito equilíbrio e a 
prancha adequada para surfar ondas a favor 
do vento, ou seja, com o vento pelas costas, 
desta forma temos impulso e velocidade. Não 
deve ser feito sozinho, e requer muita, muita, 
experiência. Feito em alto mar, ou a algumas 
milhas da costa, pode tornar-se perigoso. As 
pranchas devem ser adequadas á 
modalidade e são em todo, muito 
semelhantes ás de race, ou seja muito 
compridas, mas mais estáveis. Para terminar, 
podemos atingir velocidades de 70Km/h. 
Pura emoção!
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Dicas e Conselhos

Prancha insuflável ou rígida? Qual a melhor opção?  

Acabámos de perceber que para cada vertente existe um modelo específico e quase todas as 
marcas oferecem as duas opções.

Vamos descomplicar. 
Se tens espaço em casa, podes optar entre insuflável ou rígida.
Se não tens espaço em casa, a melhor opção é a insuflável.

Depois de usar a prancha em água salgada, devemos lavar e passar por água corrente?

O sal é corrosivo e como tal, devemos OBRIGATÓRIAMENTE lavar com água corrente, seja a 
prancha, pagaia, leash, colete, fato, etc...

Se queremos preservar o material, temos que cuidar dele. Sim, também podemos usar shampoo 
e uma esponja para lavar, até mesmo nos passeios de rio, onde acabamos por sujar o fundo com 
lama ou terra.

Pagaia ou Remo?

O nome técnico deste material é pagaia. O Stand Up Paddle, foi buscar muita informação e termos 
ao remo e ao kayak, e portanto o nome correcto é pagaia.
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Que tipo de pagaia devo usar? 

Há 3 tipos de material numa pagaia para simplificar. 

Alumínio - normalmente vem com a oferta da prancha em pack. São mais baratas, mais pesadas e 
não têm memória. Ou seja, a pagaia deve ser flexível e ao entrar na água deve dobrar e ao sair, 
deve voltar á posição normal. A isto chamamos memória. No caso do alumínio, com o uso, ele vai 
perdendo a memória e ficando cada vez mais vincada. Pesada? Sim, para os nossos braços e 
ombros.

Fibra - a melhor opção para quem vai praticar com alguma assiduidade, pois tem memória, é leve 
e muito flexível. 

Carbono - o sonho de qualquer SUPista. Super leve, excelente memória e super flexível. Mais 
cara, mas a melhor opção para quem gosta realmente de SUP e quer fazer longas horas em cima 
da prancha.

Pagaia. Tubo e Pá

Tubo - é o corpo da pagaia, ou seja a parte que falamos em cima, e pode ser uma peça completa. 
2 peças ou 3 peças, ambas se desmontam e montam para guardar ou tirar excesso de água do 
interior.
Pá da Pagaia - a parte que entra totalmente na água e tem aquele formato arredondado. Mas, 
mediante a vertente que vamos fazer, devemos escolher a pagaia adequada. Surf, Race, Águas 
bravas.
Todas elas têm um design diferente!

As pagaias podem ir ao fundo?

Não. Ou pelo menos não deve suceder. Seja qual for o tipo de material, todas as pagaias estão 
preparadas para poder flutuar e não ir ao fundo.
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O que levar quando for fazer um passeio de SUP - Mar ou Rio?

Antes de sair de casa, devo fazer uma check-list de tudo o que meter no carro e fazer.

• Avisar familiar ou amigos onde vamos e qual o plano
• Prancha obrigatório
• Bomba elétrica ou manual obrigatório 
• Leash (corda para prender pé á prancha) obrigatório
• Colete salva-vidas obrigatório
• Apito (preferencial)
• Saco estanque para telefone obrigatório
• Telefone obrigatório
• Corda marítima (preferencial)
• Saco grande estanque (preferencial)
• Alguns snakes (preferencial)
• Água  obrigatório
• Máquina fotográfica (preferencial)
• Chapéu cabeça (preferencial)

Devemos tomar todas as precauções para podermos voltar em segurança e partilhar as nossas 
experiências com familiares e amigos.

Existe uma grande diferença entre, rios, lagoas, barragens e mar!

Antes de escolher o local para a nossa actividade, devemos estudar todos os detalhes e perceber 
quais os eventuais perigos que possam existir. Existe muita informação no grupo do PORTUGAL 
By SUP. Informa-te!!

O mar, pode ter correntes fortes e muito vento, quando menos esperamos.

Podemos começar a fazer um passeio (Mar, rio, Lagoa, Barragem) e ao regressar, apanhar 
condições adversas.
Fica atento!!
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Se apanhares muito vento ao regressar, podes remar em zig-zag ou remar de joelhos, ás vezes, 
junto à costa (terra) tens mais hipóteses de sair da coluna de vento.

Se souberes antecipadamente que pode levantar vento, seja mar ou rio, opta por começar por ir 
“contra” e depois regressar com o vento a favor. Ou seja, pelas costas!

Caso estejas com alguém em apuros ou que não consiga remar, prende a tua corda náutica na 
outra prancha, e coloca a pessoa deitada na prancha, para não fazer atrito e poderes remar com 
mais facilidade.

 
Estes são alguns dos meus conselhos para quem se vai iniciar ou já está a iniciado no SUP.
Certamente, faltaram mais pormenores neste documento, mas para quem não teve 
oportunidade de ter aulas ou formação, creio que o mais importante está aqui descrito.
Acima de tudo, divirtam-se e explorem sítios que jamais imaginariam poder chegar se não fosse 
em cima de uma prancha.

Rui Magalhães
Administrador do Grupo de facebook  “PORTUGAL By SUP”
Fundador da empresa de turismo Activo “SUP in RIVER
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portugalbysup.com
facebook.com/groups/portugalbysup/
https://www.instagram.com/portugalbysup/


