
 
 
 

 

INFORMAÇÕES CURSOS INTENSIVOS 
 
 

Observações: 
 Ter mais de 6 anos 
 Saber nadar (Comprovado por teste efetuado em piscina, pode efectuar o teste na nossa piscina 

na Avenida dos Combatentes, Nº 88, em Alges, das 17:00h às 19:00h, sem custo e não è necessário 
marcar) 

 Seguro de acidentes pessoal incluído 
 Mínimo de 5 inscritos para a realização do curso 

 
Descontos: 

 No Caso de irmãos, o segundo terá um desconto de 5%. 
 Os alunos que já frequentaram os cursos intensivos em anos anteriores, terão um desconto de 

10% 
 Os alunos que frequentem os cursos intensivos mais que uma semana, terão um desconto de 10% 

nas semanas seguintes 
 Descontos especiais para grupos 

 
Valores: 

 Iniciação / Aperfeiçoamento  150€   

 Iniciação / Aperfeiçoamento Sócio  125€ 

* Lanche de mar 25€ 
Pagamento: 

 Transferência Bancária: IBAN: PT 50 0033 0000 45320332629 05 
 Enviar o comprovativo de transferência para infovela@algesedafundo.pt com o nome do aluno. 
 O pagamnto deve ser feito na semana anterior à que se inscreve. 

 
Funcionamento do curso: 

 As aulas de vela serão realizadas das 10h as 17h de 2ª a 6ª. 
 Podem deixar os educandos no Posto Náutico a partir das 9h e recolhê-los até as 18h. 
 Vestuário: 

o Os alunos devem trazer: chapéu, fato de banho, fato de neoprene, licra, t-shirt, protector 
solar, casaco impermeável, sapatos ou botas de borracha, toalha e uma muda de roupa 
para o fim do dia. Não podem praticar vela com chinelos de praia. 
 

 Alimentação (opcional): 
o O lanche de mar fornecido pelo clube é composto por : 2 sandes e 1 salgado,  ou prato de  

massa ou arroz, 1 fruta da época, 1 sumo e 1 água mineral. 
o Os alunos devem trazer um lanche para meio da manha e  para meio da tarde. 
 

 6ª Feira pelas 16:30 horas terá lugar na sala de convívio do clube um lanche de confraternização 
para alunos e encarregados de educação com a entrega do diploma do curso. 
 

         Será enviado por email aos Enc. Educação, o Link para visualizarem as fotografias da semana. 
 
Contactos: 
Tel: 213642984 
Email: infovela@algesedafundo.pt            
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