
 
 

WORKSHOPS de SURF e SKATE - PÁSCOA 2023 
 

Semanas: [3 a 6/7] e [10 a 14] Abril I Meio-dia [9h30 às 12h30] e/ou [14h30 às 17h30] 
 

Informações I Ficha de inscrição 

O programa aqui proposto tem como objetivo o ensino e o treino do Surf e do Skate, nos níveis de iniciação e intermédio. Os 
seus conteúdos são aulas de Surf e Skate, práticas e intensivas, orientadas para obter uma melhoria significativa no 
desempenho nestas duas modalidades desportivas. Atenderemos naturalmente aos diferentes escalões etários, procurando 
ir de encontro às espectativas dos alunos. Os mais novos habitualmente com um espírito mais de recreação e os mais velhos, 
mais de competição. 
É um programa de 4 ou 5 meios-dias para utilizar nas semanas previstas, durante as manhãs e/ou tardes. Para cada programa 
de meio-dia estão previstas aulas de Surf e Skate.  
... 
Local: Instalações da Escola Surfaventura, praia de Matosinhos (Surf) e Praça Guilherme Pinto, Matosinhos Sul (Skate). 
... 
Idades: Dos 8 aos 16 anos. 
… 
Os preços apresentados incluem: 
Professores, seguros, todo o material necessário para as atividades e acesso às instalações da Escola Surfaventura, com 
espaço para troca, guarda roupa e wc. 
... 
O que o aluno deve trazer 
Para as aulas de Surf: Água e suplemento alimentar, toalha, chinelos e fato de banho, (no caso dos rapazes, é melhor este ser  
de natação, por ser mais confortável para usar dentro do fato de Surf). 
Para as aulas de Skate: sapatilhas e roupa desportiva, como jeans, t-shirt, sweat, polar e casaco (ou blusão) desportivo. 
… 
A Escola Surfaventura, dispõe de todas as licenças e seguros necessários para desenvolver a sua atividade. 

.............................................................................................................................................................................. 

Preço / aluno: 

Pack 4 ½ dias: €75,00.  Pack 5 ½ dias: €85,00.  Pack 4 dias inteiros: €125,00.  Pack 5 dias inteiros: €150,00.   

Descontos: 10 % para irmãos, ou para mais de uma semana. Descontos não acumuláveis. 

 

SEMANA MANHÃ TARDE 

3 A 6 ABRIL   

3 A 7 ABRIL   

10 A 15 ABRIL   

..........................................................................................................................................................................................................

. 
Nome do aluno: ___________________________________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____ 

Nome do Enc. de Educ.: _  Contacto (tlm):  

Email: _      

 
Autorizo a publicação de imagens (fotos ou vídeo) das atividades em que figure o participante aqui inscrito, 

para fins de divulgação. Sim_    _ Não Ass: _   

............................................................................................................................................................................... 
 

Morada e contactos - Escola Surfaventura:  

Av. General Norton de Matos. Passeio Marginal da praia de Matosinhos. Armazéns Sul. Escola A. 4450-208 Matosinhos. 

 T: (+351) 22 937 22 37 / 96 778 63 33 / E. surfaventura@gmail.com / S. www.surfaventura.com 

 

mailto:surfaventura@gmail.com
http://www.surfaventura.com/

