
Canoagem de Lazer (Sábados/Domingos)
Promovemos passeios de kayak com saída do posto 
naútico do nosso clube, na doca de Faro, 
exatamente no centro da cidade. Em minutos
conseguimos desligar do ambiente urbano da cidade
e entrar em territórios da ria Formosa com uma
fauna e flora única no país. Ideal para descubrir a 
paisagem sem os ruídos dos motores, sem pegada 
ecológica e promovendo o lazer ativo.
Armazenamento de kayak: Oferecemos ainda
condições para armazenamento de kayaks pessoais.

Progressão técnica na Canoagem (Sábados, doca de Faro)
A nossa equipa tem um perfil único em Faro para guiar os 
praticantes de canoagem a evoluír na sua técnica de 
remada e na sua condição física. Temos treinadores
experientes e credênciados para te ensinar a remar de 
forma mais competitiva, rápida e com postura adequada. 
Esta vertente da canoagem favorece não só o contato com
o meio ambiente, mas também a condição técnica e física 
dos praticantes. Utilizamos kayaks mais competitivos para 
esta vertente que te estimulam a aprender mais e mais.

Kayak-Polo (4ª feiras, piscinas de Faro)
Temos uma equipa federada na modalidade de Kayak-
Polo, assim como escolas para todas as idades.
O Kayak-Polo é um desporto muito atrativo pela sua
espectacularidade e emoção. Combina técnicas de 
canoagem avançada com técnicas de control de bola e
tácticas de equipa. No SFB treinamos kayak-polo nas
piscinas munícipais, onde podemos de forma segura 
aprender a manusear o barco, fazer fintas e golos. Ao fim
de alguns meses de treino participaremos em torneios
nacionais ou ibéricos para suscitar o gosto pela 
competição.

COVID-19: A canoagem é uma modalidade aprovada pela DGS como totalmente segura. Estabeleceu-
se que a canoagem é uma alternativa perfeita para a prática de exercício físico, ao ar livre e com
distânciamento físico garantido.
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Kayaking tours (Saturdays and Sundays)

We promote kayaking tours directly from our clube, 
downtown, marina of Faro. In minutes, we leave the
city noise and enter the territory of Ria Formosa, our
beloved lagoon with an unique nature.

Store a kayak: We also offer conditions to store your
kayak or board inside our clube.

Technical paddling skills (Saturdays)

Our team has the perfect profile to guide both
beginers, as well as, advanced paddlers to further
develop their kayaking and paddling skills, and 
conditioning. 

We use more competitive kayaks that challenge you
to paddle fast with a correct body posture. This
modality of kayaking engages athletes both
mentally, and fisically. 

CanoePolo (Wednesdays)
Our canoepolo team is currently competing at the
national champioship.

We train and build canoepolo teams at all ages and 
levels. Our trainings take place in a 50 meters
swimmingpool, next to the campus of Penha.

Canoepolo is a spectacular sport that combines a 
perfect control of the kayak with game tactics and 
ball technique, including passing, shooting and 
dribling opponents. Join us!

COVID-19: Kayaking is a safe modality in times of COVID, as approved by the Portuguese agency of
health. Social distancing is assured in all our activities.
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Náutica de Recreio
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O Sport Faro e Benfica deu inicio à sua atividade na 
formação de Náutica de Recreio em 1997, tendo desde essa 
data vindo a melhorar a sua oferta formativa de forma a 
prestar um serviço mais completo à população e à cidade 
sempre com uma grande proximidade e adaptação às 
necessidades dos alunos.

Os cursos são ministrados em horário pós laboral, as aulas 
de navegação aos fins-de-semana.

Os conteúdos programáticos encontram-se conforme a 
Portaria 288/2000, de 25 de maio.

Curso de Marinheiro
- Habilita o titular ao comando de uma ER (Embarcação de Recreio), em navegação diurna
à distância máxima de 3 milhas da costa e de 10 milhas de um porto de abrigo, com os 
seguintes limites:
- De 16 aos 18 anos: ER de comprimento até 6m, com potência instalada até 22,5 kW, motas de 
água e pranchas motorizadas independentemente da potência
instalada.
- Mais de 18 anos: ER de comprimento até 12m, com potência instalada adequada à 
certificação da embarcação.
(20 horas teóricas e 10 horas práticas)

Curso de Patrão Local
- A Carta de Patrão Local habilita o titular ao comando de uma ER (Embarcação de Recreio) sem 
limite de comprimento e sem limite de potência, em navegação diurna e nocturna à distância 
máxima de 6 milhas da costa e de 25 milhas de um porto de abrigo.
- Idade mínima 18 anos.
30 horas teóricas e 10 horas práticas

Curso de Patrão de Costa
- A Carta de Patrão de Costa habilita o titular ao comando de uma ER (Embarcação de Recreio) 
sem limite de Comprimento e sem limite de potência, em navegação diurna e nocturna à 
distância máxima de 40 milhas da costa.
- Idade mínima 18 anos
50 horas teóricas e 15 horas práticas
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