
SURF SCHOOL & SURF CAMP



QUEM SOMOS
Gota Dagua Surf School & Surfcamp 

proporcionam uma experiência de surf 

completa. Oferecemos aulas de surf para 

surfistas de vários níveis ( iniciação, 

intermédios e avançados).

Estamos situados num dos melhores 

spots de surf de Portugal, Costa da 

Caparica, onde trabalhamos com 

equipamento de alta qualidade, 

instrutores de surf certificados e 

experientes.



O QUE OFERECEMOS
Surf é para todos  

Colónias de férias abertas (6 aos 18 anos)

Colônias de férias fechadas (12 aos 18 anos)

Aulas privadas e de grupo

Aulas de surf para crianças

Aulas de surf para adultos

Aulas regulares 

Desporto escolar

Festas de aniversário

Team building para empresas

Despedidas de solteiro

Eventos para grupos

Tours de Lisboa para surf

Acomodação para eventos de grupo



Ricardo Carvalho
General Manager

CONHEÇA A NOSSA TEAM DE SONHO
O Gota Dagua Surf School & Surf Camp foi fundada por quatro amigos que partilham uma 
paixão empreendedora comum de divulgar o estilo de vida do surf português.
Sonhamos em alcançar a excelência na indústria do surf, não só em Portugal mas em todo 
o mundo.

Gonçalo Pereira
Surf School Manager

Miguel Pereira
Surf Camp Manager

Pedro Paiva
Head Surf Coach



ESCOLA DE SURF
Temos aulas em grupo com um máximo de 

5 alunos por instrutor de surf, coaching de 

surf privado e cursos de surf.

Somos especialistas no ensino de surf para 

todas as idades e níveis.

Com o nosso método de ensino 

personalizado, vídeo coaching e análise, 

garantimos que o treino de surf seja 

personalizado e individualizado para

cada aluno.



ESCOLA DE SURF - AULAS & ALUGUER DE MATERIAL

Aulas de surf: Aluguer de material:

A nossa escola está aberta todos os dias e oferecemos aulas de surf todo ano para todos os 
níveis. 

Aulas de grupo
Aulas privadas
Aulas para crianças
Aulas regulares (1 ou 2 vezes por semana)

Pranchas de todos os tamanhos 
(softboards e hardboards)

Fatos de surf de todos os tamanhos 4.3mm



JUNIOR SURF CAMP
Campo de férias em regime fechado
(12 anos aos 18 anos)

Apresentamos o nosso Junior Surf Camp
- Campo de férias em regime fechado
com alojamento, alimentação completa,
cursos de surf e /ou  bodyboard diários,
atividades e muita diversão.
Campos de férias semanais durante o 
período da Páscoa, Verão e Ferias de 
Outono.

24 horas de supervisão pela equipa da
Gota Dagua



JUNIOR SURF CAMP - ACOMODAÇÃO
Alojamento em frente a praia de São Joao da Caparica onde tudo acontece!

O nosso alojamento está localizado a poucos minutos a pé da praia, no belo e calmo bairro 
de São João da Caparica. Os quartos são amplos com camas confortáveis, divididos em 
quartos privados e quartos partilhados por género   para um descanso merecido após 
um longo dia de atividades. Juntamente com o nosso amplo jardim e piscina, temos todas 
as facilidades que os participantes precisam para desfrutar da sua estadia nesta grande 
aventura!



JUNIOR SURF CAMP - O QUE ESTÁ INCLUIDO
7 noites de alojamento a 10 minutos da praia
em quartos partilhados divididos por género

Alimentação completa: pequeno-almoço, 
almoço, lanche e jantar

Atividades lúdicas e formativas (limpeza de 
praia, jogos de grupo, karaoke, noite de quiz, 
caça ao tesouro, cinema em casa, torneio de 
ping pong, indo board workshop)

Sessão de vídeo e correção de surf

Workshops de surf skate

Aulas de surf todos os dias (aulas de 1h30)

Pranchas e fatos durante a semana toda

Atividades ao ar livre (Arborismo, insufláveis,
escalada, voleiball, slackline, jogos de praia,
parque de trampolins)



    Workshops de skate

    Slackline

    Insufláveis

    Arborismo

    Escalada

    Parque de tranpolins 

    Cinema em casa

    Noite de jogos

    Ping Pong

    Limpeza de praia

    Quiz Night

    Karaoke

JUNIOR SURF CAMP - ATIVIDADES

Outras atividades:

    Surf e Bodyboard

Atividade principal:



Exemplo de um horario semanal, as atividades podem sofrer alterações

JUNIOR SURF CAMP - HORÁRIO SEMANAL

Peq. almoço

Segunda

8h / 10h

10h / 12h30

12h30 / 14h

14h / 18h

Terça Quarta Quinta Sexta

Peq. almoço Peq. almoço

Surf e
Bodyboard

Parque de
Trampolins

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Skate 
session

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Surf e
BodyboardArborismo Escalada

e insufláveis

Peq. almoço Peq. almoço

Almoço

Peq. almoço

Domingo

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Almoço

Sábado

Receção aos
participantes

18h / 19h Jogos /
Tempo livre

Jogos /
Tempo livre

Jogos /
Tempo livre

Jogos /
Tempo livre

Jogos /
Tempo livre

Jogos /
Tempo livre

Meeting e
jogos de

quebra gelo

Almoço Almoço Almoço Almoço

19h / 20h

20h / 22h
Noite d
Karaoke

Noite de
cinema com

pipocas

Noite de
quiz

Caça ao
tesouro

Festa com
musica e 
animação

Jantar

Ping pong e
Jogos de mesa

Jantar

Sunset e
jogos de

praia

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

22h30 DormirDormirDormir Dormir Dormir Dormir Dormir

Sábado

Fecho da
semana

(Saida as 11h)

Peq. almoço



JUNIOR SURF CAMP - 
DATAS
Páscoa: 
-9 a 15 de Abril

Verão: 
-26 de Junho a 14 de Agosto

Outono: 
-8 a 29 de Outubro



COLÓNIAS DE FÉRIAS
Costa da Caparica (6 aos 18 anos)

Apresentamos  o programa de colónias 
de férias em regime aberto com surf, 
bodyboard, escalada, arborismo, piscina, 
voleibol, parque de trampolins, jogos de 
praia, slackline e muita diversão! 
Semanas Inteiras (Segunda-feira a  
Sexta-feira) no periodo da Páscoa e 
Verão com o horário das 9h às 17h  
incluindo transporte de Lisboa 
(8h / 17h30). 

Surf, bodyboard, escalada , arborismo 
e muito mais...



COLÓNIAS DE FÉRIAS - 
LOCAIS DAS ATIVIDADES
A base da  nossa escola de surf é  na praia 
de São João da Caparica onde decorrem 
todas as actividades de surf e bodyboard. 
Os almoços serão servidos no cathering da
Fundação Inatel situado em São João 
da Caparica. As atividades de arborismo, 
escalada e insufláveis  serão  realizadas 
no "Fun Parque" em São João da 
Caparica e a atividade de trampolins no
Quantum Parque situado na Charneca
da Caparica. Vamos incluir jogos lúdicos
e sessões de skate no parque de Santo 
António.



    Limpeza de praia

    Slackline

    

    Arborismo

    Escalada

    

    Insufláveis

    Parque de Tranpolins

COLÓNIAS DE FÉRIAS - ATIVIDADES

Outras atividades:

    Surf e Bodyboard

Atividade principal:



Exemplo de horário semanal

COLÓNIAS DE FÉRIAS - HORÁRIO SEMANAL

Partida de Lisboa

Segunda

8h

9h / 11h30

12h / 14h

14h / 16h30

17h30

Terça Quarta Quinta Sexta

Partida de Lisboa Partida de Lisboa

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Arborismo e
insufláveis

Arborismo e
insufláveis

Escalada Parque de
Trampolins

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Surf e
Bodyboard

Partida de Lisboa Partida de Lisboa

Almoço

Chegada a Lisboa Chegada a Lisboa Chegada a Lisboa Chegada a Lisboa Chegada a Lisboa

Almoço Almoço Almoço Almoço

Exemplo de um horario semanal. As atividades e os hórarios podem sofrer alterações devido a fatores externos a Gota Dagua Surf



COLÓNIAS DE FÉRIAS - MENU DA COMIDA

Menu dieta

Menu regular

O menu escolhido pelo participante, será o mesmo durante toda a semana.
Durante o período da manhã, teremos sempre disponível frutas, e bolachas.
O menu pode sobfrer algumas alterações.

Pão

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Esparguete á
bolhonesa

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Doce da casa

Pão

Massada 
de peixe

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Salada de fruta

Pão

Lasanha de carne

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Banana

Pão

Calamares com
arroz

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Gelatina

Pão

Hamburguer com
queijo e batata frita

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Mousse de chocolate

Pão

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Bife grelado
com legumes

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Pão

Peixe cozido com
arroz e legumes

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Pão

Bife grelhado
com Legumes

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Pão

Peixe cozido com arroz
de ervilhas e legumes

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

Gelatina

Pão

Hamburguer grelhado
com legumes

Àgua mineral e
sumo de laranja

Sopa do dia

FrutaFrutaFrutaFruta



COLÓNIAS DE FÉRIAS - 
TRANSPORTE
O ponto de encontro vai ser na:
Rua cidade de Bucareste (junto do edifício 
da Caixa Geral de Depósitos) 

Horário de recolha: 8h 
Horário de entrega: 17h30 



COLÓNIAS DE FÉRIAS - 
DATAS
Páscoa
1º Turno:  11/04 até 15/04

Verão 
1º Turno: 20/06 até 24/06
2º Turno: 27/06 até 01/07
3º Turno: 04/07 até 08/07
4º Turno: 11/07 até 15/07
5º Turno: 18/07 até 22/07
6º Turno: 25/07 até 29/07
7º Turno: 01/08 até 05/08
8º Turno: 08/08 até 12/08
9º Turno: 15/08 até 19/08
10º Turno: 22/08 até 26/08
11º Turno: 29/08 até 02/09
12º Turno: 05/09 até 09/09



EVENTOS DE GRUPO
Com mais de 10 anos de experiência em 
viagens de grupo, a nossa empresa é 
responsável em todo o processo de 
planeamento e operacionalização. 
Todas as viagens de grupos podem 
ser customizadas para garantir os 
objectivos de cada grupo. Nosso foco 
é fornecer o melhor serviço possível 
para você e seu grupo tenha uma 
experiência memorável.



EVENTOS DE GRUPO - VÁRIOS DIAS 
Alojamento Alimentação

Pequeno-almoço

Atividades Extra

Almoços e Jantares
Aulas de surf
Atividades: Karting,
Prova de vinhos, Tour 
de Paddle, Paintball, 
Coasteering, etc..

Tours
Transferes

Surf Camp
Hotel



EVENTOS DE GRUPO - 1 DIA

Aulas de surf Aulas de surf e refeições Aulas de surf e atividades

Junte os seus amigos ou colegas e junte-se a nós para um dia divertido de surf

O que pode esperar de um evento de 1 dia conosco:

Transporte
Aula de surf

Transporte
Aula de surf
Almoço

Transporte
Aula de surf
Almoço
Atividades: Karting,Prova de vinhos,
Tour de Paddle, Paintball, Coasteering, etc.. 



    Estudantes

    Festas de aniversário

    Despedidas de solteiro

    Team building

EVENTO DE 1 DIA - PERSONALIZADOS
É possível personalizar completamente o seu evento de grupo! Pode escolher as atividades 
que preferir, e nós providenciamos o resto.

Tipos de grupo:



    Aulas de surf

    Festas temáticas

    Ondas grandes na Nazaré

    Praia paradisiaca

    Pôr-do-sol

    Volley Ball

    Prova de vinhos

    Tour em Sintra

    Paintball

    Karting

    Coasteering

    Tour em Lisboa

EVENTO DE 1 DIA - ATIVIDADES
Oferecemos várias atividades, desde aulas de surf a paintball, escolha o melhor para o 
seu grupo.

Atividades:



OBRIGADO
Contatos

+351 927 488 266

ricardo@gotadaguasurf.com

gotadagua_surf

gotadagua_surf

www.gotadaguasurf.com


