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CURSOS DE VELA LIGEIRA E LAZER 

 

Matrícula (despesas administrativas) 30,00€ / Ano 
 

* inclui o seguro de atividade na categoria - escola de vela 
* este valor é pago uma vez por época desportiva (Out a Set) a não ser que suspenda a atividade por um período igual ou superior a dois meses, nesse 
caso, haverá o pagamento de uma nova matrícula ou o pagamento das quotas, referente ao período em que a atividade esteve suspensa. 

 

ATIVIDADE REGULAR 
   

NÍVEL HORÁRIOS MENSALIDADE 

Vela Adaptada Sábados ou Domingos das 10h00 às 13h00 ou das 14h00 às 17h00 25,00€ 

Iniciação (½ dia) Sábados ou Domingos das 10h00 às 13h00 ou das 14h00 às 17h00 55,00€ 

Iniciação (dia) Sábado ou Domingos das 10h00 às 17h00 95,00€ 

Pré-Competição Sábados das 10h00 às 17h00 e Domingo das 10h00 às 13h00 105,00€ 

Competição Sábados e Domingos das 10h00 às 17h00 110,00€ 
 

Nota: as mensalidades incluem as quotas de sócio (12,00€). 

* As equipas/horários necessitam de um número mínimo 5 velejadores.  

* Não está incluída a alimentação. 

* Para os velejadores do nível Competição, as despesas associadas a Licenças Desportivas e Quotas de Classe não estão incluídas. 

* Caso suspenda a atividade, o valor da quota de sócio será também suspensa, a não ser que pretenda manter para quando retomar atividade não ter 

outros custos mencionados na matrícula. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
   

ATIVIDADES HORÁRIOS PREÇO 

Batismo de Vela (1) Sábados ou Domingos das 10h00 às 17h00 30,00€ 

Aulas avulso Sábados ou Domingos das 10h00 às 17h00 35,00€   

Aulas privadas A combinar sob consulta 

Grupos 
(aniversários, outros) 

A combinar sob consulta 

Vela de Cruzeiro (2 e 3) 
(Cursos de 6 aulas) 

Aos Sábados ou Domingos das 9h30 às 13h30 ou das 14h30 e 18h30 185,00€ 
 

(1) Caso da aula de Batismo de Vela resulte a inscrição nos Cursos Regulares, o valor pago será descontado no valor da Atividade, na primeira mensalidade. 

(2) É necessário um mínimo de 4 velejadores, existindo o limite de 5 velejadores por curso. 

(3) Inclui quota de sócio e seguro desportivo durante o período do curso. 

 

Férias Desportivas (Natal, Páscoa e Verão) 
 

CATEGORIA HORÁRIOS PREÇO/SEMANA 

Sócio 2ª a 6ª das 09h30 às 17h30 125,00€ 

Não Sócio 2ª a 6ª das 09h30 às 17h30 150,00€ 
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Outras Informações: 
 

Sócios 
  

Jóia Isento 

Quota Sócio Efetivo, Auxiliar e Velejador 12,00€ / Mês 

Quota de Sócio Tripulante 15,00€ / Ano 

 

DESCONTOS (A APLICAR SOBRE AS ATIVIDADES) 
   

DESCRIÇÃO PERCENTAGEM 

Familiares diretos, a partir da 2ª inscrição 10% 

Nas atividades de Férias Desportivas, a partir da 2ª semana de inscrição 10% 

Embarcação própria (níveis de iniciação) 15% 

Grupos de 3 ou mais velejadores 15% 
 

Nota: os descontos não são acumuláveis e não são aplicáveis aos valores da quota de sócio nem a outros descontos de protocolos. 

 

EMBARCAÇÕES DISPONÍVEIS 
   

OPÇÕES IDADES 

Optimist | Laser Pico | Raquero Crianças (entre os 6 e os 14 anos) 

Laser | Laser Pico | Laser Bahia | Omega | Dingue | Raquero Jovens e Adultos (a partir dos 15 anos) 

Hansa 303 (Vela Adaptada) Crianças e Adultos (a partir dos 10 anos) 

Beneteau Platu 25 (Vela de Cruzeiro) Jovens e Adultos (a partir dos 15 anos) 

 

Angariação de Novos Praticantes 
 

Todos os velejadores que consigam angariar novos praticantes, efetivando a inscrição nos Cursos Regulares, terão direito 

a um desconto de 5% no valor da atividade, aplicado no mês seguinte à efetivação do novo praticante (o desconto é 

acumulado até um máximo de 5 novos praticantes, obtendo desta forma 25% desconto). 

 

Pagamentos: 
 

• O primeiro pagamento será por transferência bancária para o IBAN: PT50 0033 0000 0000 5873 2540 5 sendo que 
os seguintes pagamentos deverão ser realizado por débito direto, onde terá de ser preenchido e assinado o 
documento de adesão ao débito direto. 

 

• Os valores a pagamento serão renovados mensalmente de forma automática. 
 

• Caso o velejador pretenda suspender as atividades, deverá contactar a secretaria até ao dia 15 do mês anterior. 
 

• Nos casos em que os pagamentos não sejam feitos através do sistema de débito direto, os mesmos deverão ser 
liquidados até ao primeiro dia de atividade, sob pena de ser aplicada uma sobretaxa de 10% do valor em dívida. 

 

Embarcações: 
 

• Nos níveis de Iniciação o Clube fornecerá as embarcações utilizadas. Porém, principalmente no grupo de Jovens e 
Adultos as embarcações são limitadas, podendo obrigar à passagem de velejadores para outro turno/horário. 

 

• Os níveis de Pré-Competição e Competição não incluem o fornecimento de embarcações e restante material pelo 
clube. 

 

• Para o nível de Pré-Competição, o Clube dispõe de embarcações para alugar aos velejadores, mediante 
confirmação de disponibilidade, por um valor mensal (sob consulta). Nestes casos as despesas referentes a seguros 
e danos ou percas de material são da responsabilidade dos mesmos. 


