
Contactos marcações e informações:

Centro Náutico da Praia de Faro
Av. Nascente, Praia de Faro
8005-520  Faro-Portugal

Tel.  289 870 898
       289 870 056
Fax 289 870 014
centronauticofaro@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

w w w . c m - f a r o . p t

Coordenadas GPS:
Longitude: 7º59'18045''O
Latitude: 37º0'14.17''N

Anemómetro:
centronautico.cm-faro.pt; 
centronauticomobi.cm-faro.pt

Tabela de Preços

Outros

Cartão Mensal Individual - Lazer Ativo

Cartão Mensal Familiar - Lazer Ativo (cônjuge e filhos)

Passeio de Caiaque

Sala de Formação 

Polidesportivo de Areia - Voleibol

Polidesportivo de Areia - Futebol

Polidesportivo de Areia - Voleibol + Futebol

Utilização instalação (duche, balneário, lavar material)  

20,00 €

40,00 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

10,00 €

13,00 €

0,50 €

h)

i)

i)

i)

i)

h)

Grupos

Lazer Ativo - Canoagem I

Lazer Ativo - Vela

Lazer Ativo - Windsurf

Lazer Ativo - Stand Up Paddle

Escola Náutica - Canoagem I

Escola Náutica - Canoagem II

Escola Náutica - Vela

Escola Náutica - Windsurf

Escola Náutica - Stand Up Paddle

Batismos Modalidade (Vela, Windsurf, Canoagem, Stand Up Paddle)

1,50 €

3,00 €

2,50 €

1,50 €

2,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

2,00 €

2,00 €

d) h) j)

d) e) h) j)

d) h) j)

d) h) j)

f) h)

g) h)

g) h)

g) h)

h) k)

h)

A Ria Formosa aqui tão perto!

ABERTO TODO O ANO
7 DIAS POR SEMANA

Escola Náutica

Canoagem I

Canoagem II

Windsurf

Vela 

Stand Up Paddle

3,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

3,00 €

f) h)

g) h)

g) h)

g) h)

k) h)

Lazer Ativo

Canoagem 

Prancha à Vela 

Vela 

Stand Up Paddle

Fato Isotérmico

2,00 €

3,00 €

5,00 €

2,00 €

1,50 €

d) h)

d) h)

d) e) h)

d) h)

d)

1,00 €

2,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

0,50 €

5,00 €

Cedências

Prancha windsurf

Vela windsurf

Colete

Pagaia

Bola de voleibol

Bola de futebol

Retranca

Arnês

Bolsa estanque

Kit Voleibol

d)

d)

d)

d)

d)

d)

d)

d)

d)

d)

d) Valor por 2 horas

e) Máximo 4 pessoas

f) Valor por 1h30
g) Valor por 10h00

h) Valor por pessoa
i) Valor por hora
j) Mediante disponibilidade do material existente
k) Valor por 1h



Horários de atendimento

Centro Náutico

7. Centro Azul

6. Apoio e cedência de instalações à prática 
formal ou informal de modalidades náuticas

Posto de informação sobre a Bandeira Azul no concelho de Faro. É um local 
priviligiado para o desenvolvimento das atividades de sensibilização e educação 
ambiental existentes no concelho (Época Balnear).

Utilização das estruturas desportivas existentes por utilizadores públicos e por 
privados, que se apresentem individualmente ou sob forma de grupo. 
Contemplam-se as seguintes estruturas:

Domingos de manhã (9h30)    Duração: 2 a 3horas

3. Passeios de Caiaque na Ria Formosa

4. Faro a Andar

Serviço destinado aos utilizadores com o 
nível I ou II de canoagem, que pretendem 
conviver e fruir os encantos da Ria 
Formosa através de passeios de caiaque 
com enquadramento técnico. Este 
serviço surge como um complemento à 

Desenvolve um conjunto de caminhadas 
guiadas, que privilegiam o contacto com 
a Natureza e o meio rural, pelas seis 
freguesias do concelho de Faro 
(Montenegro, União de Freguesias de 
Faro - Sé e S. Pedro, União de 
Freguesias de Conceição e Estoi, Santa 

5. Faro a Pedalar
Dinamização de percursos em BTT e 
sensibilização para a prática da 
actividade física em contacto com a 
Natureza.
Desenvolve um conjunto de passeios 

inverno (2 de jan. a 17 de mai.)

primavera (18 de mai. a 14 de jun.)

verão (15 de jun. a 13 de set.)

08h30 -13h00 e 14h00-17h30

08h30 -13h00 e 14h00-17h30

08h30-20h00

2014 | 2015 Sáb. e Dom.Seg. e Sex.

O Centro Náutico encerra nos seguintes períodos:
. Feriados (nacionais e municipal)
. Concentração de Motos

As atividades e serviços iniciam 30 minutos após a abertura da instalação e terminam 
30 minutos antes do fecho da instalação.

Constituído por dois recintos desportivos:

Uma instalação desportiva especializada em desportos náuticos, com características 
de base formativas e recreativas, composta por:

Um edifício central com anexos funcionais (armazém, vestiários/balneários e sala 
de formação e convívio), serviços administrativos (secretaria/receção e gabinete 
técnico-administrativo) e serviços complementares (snack-bar);

Um pontão;
Uma rampa de acesso à água (para embarcações de pequeno porte);
Dois corredores de navegação(área de aprendizagem e área de desenvolvimento 

desportivo e recreação).

Um polidesportivo de areia, com características de base recreativas.

1. Escola Náutica
Serviços existentes:

Ensino das modalidades de canoagem, vela e windsurf, destinado a utilizadores 
individuais e a utilizadores que se apresentem sob a forma de grupo.

 (canoagem, vela, windsurf e stand up paddle) 

 (canoagem)

Cursos de iniciação

Cursos de evolução

Nível I - Aprendizagem das técnicas que possibilitam uma prática autónoma, 

segura e em sintonia com a natureza envolvente.

Nível II - Desenvolvimento das técnicas e conhecimentos que permitem 
“navegar” um pouco mais além, explorando os limites de cada um, num 

profundo respeito e equilíbrio com as potencialidades que a natureza oferece. 

4 Aulas de 2h30

 1 Aula de 1h30

1 Aula de 1h30

4 Aulas de 2h30

4 Aulas de 2h30

Nível I

Nível I

Nível I

Nível I

Nível II

Vela

Stand up Paddle

Canoagem

Windsurf

Batismos de Modalidade // 

Multiatividades // Festas de aniversários

Os Batismos de modalidade destina-se 
a todos os utilizadores (individual ou 
grupos) que pretendam realizar uma 
primeira experiência numa das 
modalidades náuticas existentes, 
através de uma sessão dirigida por um 
técnico. No final, o aluno poderá optar 
por um dos cursos existentes na Escola 
Náutica (canoagem, vela, windsurf e 
stand up paddle).

Organização de atividades formativas 
para grupos envolvendo as várias 
modalidades existentes no Centro 
Náutico.

Existe ainda a possibilidade de se 
efectuar a articulação com outras 
entidades com vista ao enquadramento 
de modalidades como o surf, 
bodyboard, kitesurf, BTT, interpretação 
ambiental e passeios em barco.

2. Lazer Ativo 
(serviço efetuado de acordo com o horário de atendimento ao público)

Disponibilização de equipamento náutico para a prática de canoagem, vela e 
windsurf a todos os utilizadores que possuam um dos níveis da Escola Náutica ou 
equiparado.

Escola Náutica, permitindo aos alunos 
consolidar as suas aprendizagens e 
“navegar” para além dos limites de 
navegação previstos no serviço Lazer 
Ativo.

Caminhadas ao 3º domingo de cada mês (setembro  a junho)

Duração: 1h30 a 2h30    Não dispensa a consulta do calendário

Bárbara de Nexe).
Pretende criar condições para que o 
caminhar seja uma actividade física 
lúdico-desportiva ao alcance de todas as 
idades, usufruída individualmente ou 
com a família e amigos, de uma forma 
livre e espontânea.

(setembro  a junho)Percursos de Bicicleta no 1º domingo de cada mês 
Distancia: 10 a 30km    Não dispensa a consulta do calendário

guiados, pelas freguesias do concelho 
de Faro, incutindo hábitos de vida 
activos e divulgando o património, 
associado a costumes e tradições 
locais.

1.Rampa, pontão de acesso à água e balneários

2.Sala de formação

3.Armazém

4.Campo de jogos

5. Centro Azul

É um complexo desportivo municipal 

vocacionado para a prática desportiva 

de modalidades náuticas, num 

contexto de formação e recreação, 

podendo também fomentar práticas 

competitivas de natureza diversa.

Pela sua localização em pleno Parque 

Natural da Ria Formosa constitui-se 

como um espaço privilegiado e único 

para a prática de modalidades 

náuticas, em perfeita sintonia com a 

natureza envolvente, assumindo-se 

como uma das principais estruturas de 

incentivo aos farenses (e demais 

cidadãos) na sua relação com a 

natureza o mar, a praia e a ria e a 

“vocação natural” dos portugueses 

para a náutica.

.

.

.

outono (15 de set. a 7 de dez.)

08h30-20h0008h30 -13h00 e 
14h00-17h30
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