
Férias à Vela 2017
Desporto e ocupação dos tempos livres



"Dai velas, disse, dai ao largo vento, 

Que o Céu nos favorece e Deus o manda; 

Que um mensageiro vi do claro assento

Que só em favor de nossos passos anda"

Lusíadas



Férias 
Desportivas

É objetivo das férias desportivas proporcionar 

iniciativas exclusivamente destinadas a 

crianças e jovens com idades compreendidas 

entre os 06 e os 16 anos, ateliês de vela ligeira 

e canoagem, as atividades programadas 

pretendem promover a iniciação e 

aperfeiçoamento da pratica da vela e dos 

desportos náuticos. 

Objetivo

Verão 2017



O que vais 
aprender

Ambientação ao meio aquático

Vela ligeira em embarcações tipo Optimist; 

Raquero; Dot; Vaurien; Laser

SUP

Canoagem

Quando chegares



Períodos e 
horários

26/06/2017 a 30/06/2017

03/07/2017 a 07/07/2017 

10/07/2017 a 14/07/2017 

17/07/2017 a  21/07/2017 

24/07/2017 a 28/07/2017

01/09/2017 a 07/09/2017

Horários: 0915 - 1715 

Nota: no último período o ano lectivo começa 

08/09/2017 (sexta-feira)

Quando?



O que está 

incluído
Muita diversão e boa 

disposição
Seguro de acidentes pessoais 

T-shirt 

Almoço e lanche 



Procedimentos
A inscrição será feita em formulário online, o 

CNOCA enviará e-mail de confirmação com 

normas e procedimentos, devendo após recepção 

do mesmo efectuar transferência bancária com a 

referência  FVV , seguido de todas as iniciais do 

nome do velejador 



Inscrição

Não sócios -110,00 euros

Sócios -100,00 euros

Alunos da escola de vela - 85,00 euros

Desconto de 15,00 euros para frequência de 

mais de uma semana para sócios e não sócios 

Desconto de 10,00 euros para irmãos 

Alunos escola de vela não tem desconto 

Descontos não são acumuláveis

Como pagar

Contactos última página 

IBAN: PT50 0018 000038739161001 47  



Formamos velejadores e 

homens do mar, com boa 

disposição e muita diversão

Formulário on-line para inscrição: 

https://goo.gl/forms/vZ1Sui8JHgjcLOuo2 



Contactos
Base Naval de Lisboa, Alfeite 2810-001 Almada 

João Durão     tlm: 917 580 770 

Secretaria         tel: 210 984 890   e-mail: cnoca@marinha.pt 

Formulário de inscrição online:        https://goo.gl/forms/vZ1Sui8JHgjcLOuo2


