CENTRO VELA
EMBARCAÇÃO POGO 6.50M – LOTAÇÃO MAX 4 ALUNOS 1 INSTRUTOR
Iniciação e Aperfeiçoamento.……..…………..….. 200.00€ / Pax (Max. 4 Pax)
Intensivo (Iniciação e Aperfeiçoamento). ………100.00€ / Pax (Max. 4 Pax)
Competição …………………….….………………... 285.00€ / Pax (Max. 4 Pax)
Navegação Livre (1h30m) ………………...60.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Navegação Livre 1 dia …………….……. 175.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Navegação Livre ½ dia …………….…… 100.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Navegação Livre 10 dias………………. 1500.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Navegação Livre 10 * ½ dia…………..… 750.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Baptismo de Vela 1 dia …………….…… 175.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Baptismo de Vela ½ dia ………………... 100.00€ / Embarcação (Max. 4 Pax)
Desconto de 10% – Estudantes; Utentes da Marina de Portimão; Sócios do I.C.M.P.;
Grupos de 4 pessoas nos cursos em que o valor é por pessoa.

EMBARCAÇÃO DE 10 A 12 METROS – LOTAÇÃO MÁXIMA 10 PESSOAS,
Navegação Livre (1h30m) …………....…120.00€ / Embarcação (Max. 8 Pax)
Navegação Livre 1 dia….…………....…. 350.00€ / Embarcação (Max. 8 Pax)
Navegação Livre ½ dia….……….……… 200.00€ / Embarcação (Max. 8 Pax)
Baptismo de Vela 1 dia….……..…..…… 350.00€ / Embarcação (Max. 8 Pax)
Baptismo de Vela ½ dia......…..………... 200.00€ / Embarcação (Max. 8 Pax)
Estágio de Mar...…………….………… 300.00€/ Pax (Mín. 4 Pax, Max. 8 Pax)
(Nota: Os Estágios de Mar terão um nº mínimo de 4 pessoas e um nº máximo de 8,
sendo que os grupos constituídos por 8 ou mais pessoas terão um desconto de 10%)

OUTROS
Curso em embarcação própria…... Valores anteriores reduzidos em 15%.
Cursos e formação para Grupos ..…..… Orçamento mediante solicitação.
Team Building ……………..………….…... Orçamento mediante solicitação.
Organização de regatas .……………….… Orçamento mediante solicitação.

NOTAS:
- Todos os cursos incluem seguro. Os cursos de Iniciação, Aperfeiçoamento e
competição terão ainda documentação de apoio e diploma atestando as
habilitações dos alunos.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS



As aulas só não se realizarão quando os instrutores considerarem que as
condições meteorológicas não o permitem.

COMPENSAÇÕES DAS FALTAS DOS ALUNOS
O Centro Vela não se responsabiliza pelas faltas dadas pelos alunos, tentando,
no entanto, gerir o colectivo das faltas integrando sempre que possível o aluno
noutros turnos do mesmo nível de curso.

CONTACTOS: Tlm: 917454779 / 918208095
E-mail: centrovela@gmail.com

Características dos Cursos
CURSO DE INICIAÇÃO
Duração: 6 manhãs ou tardes (21 Horas)
Horários: 9.30 ás 13:00 ou das 14:30 ás 18:00
Este curso destina-se a pessoas com mais de 14 anos de idade, que não tenham
experiência de vela. Os objectivos deste curso baseiam-se a no ensino das técnicas
básicas de navegação à vela.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
Duração: 6 manhãs ou tardes (21 Horas)
Horários: 9:30 ás 13:00 ou das 14:30 ás 18:00
Este curso destina-se a alunos que pretendam desenvolver as técnicas básicas
adquiridas na Iniciação, procurando aperfeiçoar os seus conhecimentos teóricos e
técnicos.

CURSO INTENSIVO – 2 AULAS
Duração: 2 manhãs ou tardes (8 Horas)
Horários: 9:30 ás 13:30 ou das 14:30 ás 18:30
Este curso pode ter lugar nas fases de Iniciação e Aperfeiçoamento, tendo em
consideração a experiência e expectativas reveladas pelos alunos, sendo a sua
planificação adaptada e especificidade de cada caso particular.

COMPETIÇÃO
Duração: 30 Horas
Horários: A definir
Este curso visa preparar os alunos para a participação em regatas, proporcionandolhes conhecimento teórico e técnico, nomeadamente nas áreas das regras, técnicas e
tácticas de regata.

NAVEGAÇÃO LIVRE
Duração: 1 Hora e 30 minutos
Horários: A definir
Este curso destina-se a todas as pessoas que pretendam navegar, quer tenham
experiência ou não e sendo certo que será um momento a recordar

NAVEGAÇÃO LIVRE – 1 DIA
Duração: 7 Horas
Horários: 10 ás 17.00
Este curso destina-se a pessoas com experiência de navegação à vela e, bem assim,
às que tenham frequentado os cursos de iniciação ou aperfeiçoamento.
Este curso dá resposta a todos os que pretendam continuar a práctica da vela, numa
vertente de lazer e de puro prazer de velejar...

NAVEGAÇÃO LIVRE – ½ DIA
Duração: 3 Horas e 30 Min.
Horários: 9:30 ás 13:00 ou das 14:30 ás 18:00
Os objectivos deste curso são em tudo idênticos aos do curso de Navegação Livre de
1 dia.

NAVEGAÇÃO LIVRE – 10 AULAS (1 DIA)
Duração: 70 Horas
Horários: 10:00 ás 17:00
Destina-se a pessoas que saibam velejar e pretendam continuar a vela, desfrutando
das excelentes condições existentes no Algarve e nomeadamente em Portimão.

NAVEGAÇÃO LIVRE – 10 AULAS (½ DIA)
Duração: 33 Horas
Horários: 9:30 ás 13:00 ou das 14:30 ás 18:00
Destina-se a pessoas que saibam velejar e pretendam continuar a vela, desfrutando
das excelentes condições existentes no Algarve e nomeadamente em Portimão.

BAPTISMO DE VELA – 1 DIA
Duração: 7 horas
Horários: 10 ás 17.00
Este curso destina-se a pessoas que não tenham experiência de vela e que procurem
uma actividade em que estejam em contacto directo com a natureza, nomeadamente o
mar. Desta forma terão uma experiência única desfrutando do prazer de velejar...

BAPTISMO DE VELA – ½ DIA
Duração: 3:30
Horários: 9:30 ás 13:00 ou das 14:30 ás 18:00
Os objectivos deste curso são em tudo idênticos aos do curso de Navegação Livre de
1 dia.

ESTÁGIOS DE MAR
Duração: 48 horas seguidas
Destina-se às pessoas que pretendem aperfeiçoar os seus conhecimentos de
navegação à vela assim como, as técnicas de navegação costeira e oceânica.
Tem como objectivo proporcionar o contacto directo com a vida a bordo e navegação
de um veleiro.
Os estágios de mar desenrolar-se-ão ao longo da costa algarvia e sul de Espanha.
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Desenrola-se em condições idênticas às descritas anteriormente para cada um dos
curso ou, sem horário e duração definida, ficando sujeito a orçamento.
Destina-se a pessoas que possuam embarcação própria mas que não se sintam
confiantes para navegar sozinhas e que por isso necessitem de apoio técnico ou de
formação específica.
Este curso adapta-se às necessidades, dúvidas e disponibilidade dos alunos, dando
uma resposta personalizada.

