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About Us 

Nelo is the world's leading company in high-performance kayaks and canoes 

and the leading innovator in canoeing, from boat design to service and 

technology. 

This know-how has been expanded to new areas and Nelo now has a solid 

Foundation in all paddling sports. From Rowing to Stand Up Paddle, while 

still developing and producing strong composite hulls for other sports, 

showing great versatility in producing all types of composite sports 

equipment under other brands. 

The company was established in 1978 by Manuel Ramos, a former canoeing 

athlete, and is now located in Vila do Conde, Portugal and count with a 

network of 40 official reseller agents, Nelo serves and sells to over 100 

countries. 

Achievements 

 Our story of success and winning Olympic medals takes us back to 1996, to 

Atlanta, the year Nelo won its first medal. However, it was in 2016 that we 

achieved our best result ever: 27 medals out of a possible 36, of which 8 are 

gold, 9 silver and 10 bronze. This has contributed to the fact that today, we 

are the most recognised, valued and awarded brand in the canoeing world.  

More than 75% of the boats that participated in the main world and 

continental competitions are our brand, producing for various nations around 

the world and, since Athens 2004, we have been Official Supplier at the 

Olympic Games, in the speed discipline, having registered at the most recent 

Games, 221 boats of our brand out of a total of 250. 

Our boats have collected a total of 93 Olympic Medals; and only in 2020, in 

Tokyo, we left with 25 medals out of a possible 36, including 8 gold, 7 silver 

and 10 bronze, being present in 70% of the podiums. 
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Services 

Nelo prides itself on being much more than a company that manufactures 

and sells boats, taking a 360º view of the sport, and is committed to offering 

complementary products and services. 

Nelo was the first boatbuilder to provide a true professional service at the 

most important competitions, deploying a team of professionals to provide 

on-site repair services. 

To enable athletes and teams to have the best possible equipment at their 

disposal, Nelo created Nelo Rental, providing hundreds of boats for racing 

events, handling all the logistics. 

Outside the competition season, individual athletes and teams can train in 

our training centres, which are located in perfect locations for water sports 

and fully equipped with Nelo services. 

 

Nelo Summer Challenge 

The Nelo Summer Challenge is the the best ocean surfski race of the world, 

being held every year for the surfski and the outrigger canoe paddlers. The 

main race is the 19.5km long downwind course which connects Viana do 

Castelo to Ofir's beach in Esposende. 
  

mailto:summerchalenge@nelo.eu
http://www.oceanracingportugal2022.com/


 

For more information contact us at summerchalenge@nelo.eu or visit 

the official website of the event at 

http://www.oceanracingportugal2022.com/ 

 
 

 

Sobre nós 

A Nelo é a empresa líder mundial em caiaques e canoas de alto 

desempenho e a líder inovadora em canoagem, desde a conceção de barcos 

até ao serviço e tecnologia. 
Este know-how foi expandido para novas áreas e a Nelo tem agora uma base 

sólida em todos os desportos de remada. Do Remo ao Stand Up Paddle, 

enquanto ainda desenvolve e produz cascos compostos fortes para outros 

desportos, mostrando uma grande versatilidade na produção de todos os tipos 

de equipamento desportivo composto sob outras marcas. 

A empresa foi fundada em 1978 por Manuel Ramos, um antigo atleta de 

canoagem, e está agora localizada em Vila do Conde, Portugal e conta com 

uma rede de 40 agentes revendedores oficiais, Nelo serve e vende para mais 

de 100 países. 

Realizações 

A nossa história de sucesso e de conquista de medalhas olímpicas leva-nos 

de volta a 1996, a Atlanta, ano em que Nelo conquistou a sua primeira 

medalha. Contudo, foi em 2016 que conseguimos o nosso melhor resultado 

de sempre: 27 medalhas de um possível 36, das quais 8 são de ouro, 9 de 

prata e 10 de bronze. Isto contribuiu para o facto de hoje sermos a marca 

mais reconhecida, valorizada e premiada no mundo da canoagem.  
Mais de 75% dos barcos que participaram nas principais competições 

mundiais e continentais são da nossa marca, produzindo para várias nações 

em todo o mundo e, desde Atenas 2004, somos Fornecedor Oficial nos Jogos 

Olímpicos, na disciplina de velocidade, tendo registado nos Jogos mais 

recentes, 221 barcos da nossa marca de um total de 250. 

Os nossos barcos recolheram um total de 93 medalhas olímpicas; e só em 

2020, em Tóquio, saímos com 25 medalhas de um total possível de 36, 

incluindo 8 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, estando presentes em 70% 

dos pódios. 
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Serviços 

A Nelo orgulha-se de ser muito mais do que uma empresa que fabrica e 

vende barcos, tendo uma visão de 360º do desporto, e está empenhada em 

oferecer produtos e serviços complementares. 
A Nelo foi o primeiro construtor de barcos a fornecer um verdadeiro serviço 

profissional nas competições mais importantes, destacando uma equipa de 

profissionais para fornecer serviços de reparação no local. 

Para permitir aos atletas e equipas terem o melhor equipamento possível à 

sua disposição, a Nelo criou a Nelo Rental, fornecendo centenas de barcos 

para eventos de regata, tratando de toda a logística. 

Fora da época de competição, atletas individuais e equipas podem treinar nos 

nossos centros de treino, que estão localizados em locais perfeitos para 

desportos náuticos e totalmente equipados com os serviços da Nelo. 

 

Nelo Summer Challenge 

O Nelo Summer Challenge é a melhor prova de surfski do mundo, sendo 

realizada todos os anos para os praticantes de surfski e de canoagem 

outrigger. A prova principal é o percurso de 19,5 km de comprimento a favor 

do vento que liga Viana do Castelo à praia de Ofir, em Esposende. 
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