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O CCDTML, numa parceria com a MEGADIVE CENTER-SESIMBRA, vai realizar a partir de setembro, Cursos de 
Mergulho Básico (OWD-SSI) com o preço especial de €360, (preço normal de venda ao Publico: €400). Os 
nossos Associados podem pagar em prestações, com desconto no vencimento. 
 

 O curso inclui seguro, todo o material destinado ao mesmo (equipamento total de mergulho), o kit 
de aluno composto por: manual original em português (digital), registo-logbook (digital) e 
certificação internacional de mergulho (reconhecida pelo IDPJ em Portugal) – (digital). Material 
físico (manual ou cartão plástico tipo MB) acresce ao custo do curso. 

 
 O curso é composto por 6 módulos teóricos (2 dias), 6 módulos de piscina (2 dias em piscina) e 6 

módulos em mar (2 a 3 dias – 4 mergulhos).  
 

 As aulas teóricas serão lecionadas em instalações do CCDTML e as aulas de piscina, em Telheiras, 
ambas em regime pós laboral. As aulas de Mar serão na Escola e Centro de Mergulho MegaDive em 
Sesimbra. Transporte não incluído. As datas e horários serão a combinar com os alunos. 

 
 O curso de iniciação tem como requisito a idade mínima de 15 anos – certificação de “Open Water 

Diver” ou 10 anos para certificação de “Junior Open Water Diver”. 
 

 O curso pode ser precedido de batismo caso desejável. Tendo um preço especial de €60, em 
Sesimbra e sendo efetuado num ambiente descontraído, divertido, seguro e controlado. Todas as 
atividades de mergulho são lecionadas pelo nosso colega e Sócio do CCDTML, Pedro Casaca 
(DiveMaster Instructor da SSI).  

 
 Os sócios do CCDTML que completarem o curso terão como oferta, nos 6 meses seguintes, o uso do 

equipamento de mergulho da MegaDive de forma gratuita pagando apenas a saída de mar e a 
garrafa no valor total de €28. Após este tempo o PVP do aluguer do equipamento de mergulho, mais 
a saída e a garrafa tem um custo de €45 (preço normal sem a oferta). Todos os preços referidos 
incluem IVA à taxa em vigor. 

 
 A compra de equipamentos de diversas marcas, à MegaDive poderá ser efetuada a preços atrativos 

e com condições muito vantajosas. 
 
As inscrições são efetuadas na Secretaria do CCDTML ou pelos telefones 217101069-Ext. 5110/4843 ou através 

do email: ccd.secretaria@metrolisboa.pt . Para qualquer dúvida, contactar Pedro Casaca (ext. 5439/8761 ou 

939304466) 

 
 

P’LA DIREÇÃO 
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