
Verão Celta 2018 
25 a 30 Junho | para rapazes que terminam 4º-6º ano 

Inscrições até 20 de Junho 
Preço:  45€ sócios | 60€ não-sócios 
 
Early bird de 10% para inscrições até 17 de Junho 
Descontos para irmãos 
Mais info: 232 410 230 | celtaviseu@gmail.com 
 
A inscrição dos que participam pela 1ª vez numa actividade do Clube está sujeita a uma 
entrevista prévia com os pais.  
Programa sujeito a #mínimo de partcipantes: o Celta reserva-se o direito de cancelar o 
programa com a devolução integral do pagamento até dia 21 Junho. 
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Diariamente: Roupa normal; farnel de almoço e lanche, água, chapéu
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O que é o Clube Celta?  

O Celta é uma resposta à preocupação dos pais pela 
educação dos filhos.  

É um centro educativo de actividades extra-curriculares 
e de tempos livres, obra corporativa do Opus Dei - 
instituição da Igreja Católica -, onde se procura ajudar 
cada rapaz a trabalhar responsavelmente e a ocupar 
bem os seus tempos livres, a fazer mais amigos e a 
aprender coisas novas. Em tudo o que se faz, pretende-
se contribuir para a formação humana dos rapazes, 
fomentando um leque de virtudes como o 
companheirismo, a generosidade, a sinceridade, a 
ordem ou a alegria. Para isso, o Clube dispõe de um 
conjunto de actividades, quer regulares, desenvolvidas 
ao longo de todo o ano, quer extraordinárias, 
aproveitando fins-de-semana e épocas de férias.  

O conhecimento da doutrina católica e a amizade com 
Deus são encorajados através dos meios de formação 
cristã que o Clube oferece a quem o deseja. 

ACAMPAMENTOS 
 
Para rapazes que terminam o 4º-8º ano 
 
• 11 a 14 de Julho 
Marco de Canaveses 
Preço aprox: 65€ 
 
 
• 17 a 20 de Julho 
Cepos, Arganil 
Preço aprox: 120€ 
 
 

 
As Actividades de Férias do Clube 
Celta proporcionam intensos e 
animados dias de ocupações 
divertidas e formativas.  
 
Ajudam cada rapaz a aproveitar o 
seu tempo livre e procuram 
também corresponder às 
necessidades das famílias 
relativamente a uma ocupação 
cuidada das férias.  


