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A cidade de Castelo 
Branco vai receber 
um curso de formação 

de Patrão Local, ministrado 
pela FormNáutica, escola 
credenciada pelo Instituto 
Portuário e dos Transportes 
Marítimos (IPTM) como 
Entidade Formadora de Na-
vegadores de Recreio. 

Recorde-se que a carta de 
Patrão Local habilita os seus 
titulares ao comando de em-
barcações de recreio até dez 
milhas de um porto de abrigo 

Formação em Castelo Branco

Quem quer ser marinheiro?
ou cinco milhas da costa.

Neste curso será ministra-
da formação sobre a legislação 
aplicável, a forma e dimensões 
da terra, linhas e pontos da 
esfera terrestre, meridiano de 
Greenwich, latitude e longi-
tude, noção de milha, pontos 
cardeais, a direção no mar, 
entre outros temas.

Serão ainda ministrados 
conhecimentos de marés, 
correntes e ventos, utilização 
da tabela de marés, cálculo da 
sonda à hora e generalidades 

sobre radar e sua utilização 
na navegação e forma de 
evitar abalroamentos. 

O GPS e a sua utilização, 
regras de navegação e mano-
bra, conhecimento gerais de 
meteorologia, manobras de 
fundear, atracar e largar de um 
cais, de uma boia ou de outra 
embarcação, segurança a bor-
do e prevenção de acidentes, 
meios e equipamentos de sal-
vação, abandono do navio e 
noções sumárias de primeiros 
socorros, são outros dos temas 

a abordar neste curso.
Para frequentar o curso 

é necessário ter mais de 17 
anos e saber nadar e remar.

O preço do curso varia 
entre os 500 euros, os 540 e 
os 590, consoante os titulares 
sejam titulares de carta de 
marinheiro obtida nas escolas 
da FormNáutica, fora delas ou 
não possuam carta de mari-
nheiro. As inscrições podem 
ser feitas até 7 de Setembro 
através dos contactos 927 598 
447 ou d_ias@live.com.pt.


