
O Celta é um centro educativo de actividades 
extra-curriculares e de tempos livres para rapazes 
dos 10 aos 18 anos que, em ligação estreita com 
as famílias, propõe uma ocupação construtiva dos 
tempos livres e um melhor desempenho nos 
estudos e no contexto familiar e social. 
 
Em tudo o que se faz, pretende-se contribuir para 
a formação humana, fomentando um leque de 
virtudes como a sabedoria, 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 Celta é uma obra corporativa do Opus Dei, que 
assegura a presença de um verdadeiro espírito 
cristão na realização das várias actividades do 
Clube, e proporciona a formação católica que se 
oferece no Celta a quem o deseja. 
 
O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica 
cuja missão é ajudar a encontrar Deus na vida 
diária e a propósito da vida diária.  
 
O Clube Celta e as actividades estão abertos a 
pessoas de todos os credos. As actividades 
religiosas são de participação livre.  
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FORWARD 
Para a geração jovem de hoje é crucial ter 

uma base sólida de hábitos e competências 
tendo em vista o futuro. O programa 
Forward colabora nessa missão e prepara 
rapazes do ensino secundário. 

 
Pretende-se que cada um faça o seu 
percurso de crescimento e amadurecimento, 
com a ajuda da formação e do coaching.  
 
A aprendizagem é dinâmica, envolve o 
autoconhecimento e a gestão do talento, 
alerta para o mundo envolvente e o 
ambiente, incentiva a intervenção 
construtiva na sociedade. 
 

PENSAR A PROFISSÃO 

FORMAR O CARÁCTER 

AMPLIAR CONHECIMENTOS 

ALARGAR HORIZONTES 

Cada edição do Programa dura 1 semestre  
e tem um bloco temático próprio. 
Na conclusão  de cada edição, o estudante 
recebe um certificado de participação 
que poderá fazer incluir no seu futuro 
Curriculum Vitae. Cada vez mais este tipo 
de Programas – pioneiro na cidade de 
Viseu - são muito valorizados pelo 
mercado de trabalho.  

PROGRAMA JANEIRO – ABRIL 2019 // 6ª f, 19h00 

6ªf, 18 Janeiro ***

Módulo CONHECIMENTO

Tertúlia: GERIR UMA MULTINACIONAL
PEDRO PEGA, DIRECTOR GERAL DA HUF PORTUGAL

Sábado, 19 Janeiro, manhã

Manhã de Campo: instalações da HUF Portugal

6ªf, 25 Janeiro ***

Módulo CONHECIMENTO

Workshop: FAZER RENDER O ESTUDO
JORGE SILVA, CEO OPENBOX E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

Sábado, 26 Janeiro ***

Dia de Campo: estudo acompanhado com Jorge Silva

6ªf, 8 Fevereiro

Módulo TECNOLOGIA

Tertúlia: A 1ª EMPRESA DE UX EM PORTUGAL
JOSÉ M. CAMPOS, FUNDADOR E CEO DA TANGÍVEL

6ªf, 15 Fevereiro ***

Módulo SOFT SKILLS

Estudo e Discussão de Caso: VIRTUDES & VÍCIOS
DIOGO J. F. DE CARVALHO, ECONOMISTA

6ªf, 23 Fevereiro ***

Módulo CONHECIMENTO

Workshop: O PODER DA ENGENHARIA
DANIEL GASPAR, ENGº MECÂNICO, PROFESSOR NO IPV

inclui visita ao Departamento de Engenharia do IPV

6ªf, 8 Março

Módulo SOLIDARIEDADE

Tertúlia: VOLUNTARIADO & SOLIDARIEDADE
Convidado por confi rmar

Sábado, 9 Março

Manhã de Campo: visita e apoio em instituições sociais

6ªf, 15 Março

Módulo CONHECIMENTO

Conferência: DIÁLOGOS COM A CIÊNCIA 
RICARDO RIBEIRO, PhD, PROFESSOR DE FÍSICA, UNIV. MINHO                                       

INVESTIGA EM MATERIAIS QUÂNTICOS

Sábado, 30 Março

Módulo SOFT SKILLS

Dia de Campo: TEAM BUILDING
Actividade e Loca l  a  defini r

6ªf, 5 Abril

Módulo CONHECIMENTO

Tertúlia: SER MÉDICO NO SÉCULO XXI
NUNO PINA, MÉDICO 

6ªf, 24 Abril ***

Módulo SOFT SKILLS

Workshop: COMO FALAR EM PÚBLICO?
PAULO MIGUEL MARTINS,                                                                  

PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO NA AESE BUSINESS SCHOOL

COMO INSCREVER-SE? 
 
1. Contactar celtaviseu@gmail.com  e 
preencher a ficha de candidatura 
recebida. 
 
2. Visita às instalações do Clube e breve 
entrevista do candidato e dos Pais. 
 
3. Análise da candidatura e resposta da 
Direcção em 72 horas. 
 
4. Pagamento da taxa de inscrição e da 
quota do 1º mês no prazo de 3 dias. 
 

12 Janeiro 2019: data limite para 
pedidos de inscrição. 

 

FORWARD 

COACHING E LIGAÇÃO COM A 
FAMÍLIA 
 
Para ajudar a tirar o máximo proveito do  
Programa e acompanhar a assimilação dos 
conteúdos, cada participante tem um coach 
ou tutor. O coaching realiza-se em breves 
conversas semanais ou quinzenais. 
 
O Forward prevê também duas sessões / 
conferências para as famílias sobre temas 
educacionais relevantes. Os Pais deverão 
articular com o coach correspondente.  

 

PREÇOS E DESCONTOS 
 

• QUOTA MENSAL (4 MESES) 

 Com refeições incluídas: 40€ 

 Sem refeições incluídas: 25€ 

• Taxa de inscrição: 30€ 
 

• Apenas 1 Módulo (com refeições): 85€  
 
 

• Early bird de 25% para candidaturas feitas até 
dia 28 de Dezembro de 2018. 

• Desconto de 50% para candidatos com 
desempenho académico excepcional. 

• Desconto de 20% para irmãos.  

• Descontos para famílias com dificuldades 
económicas: caso a caso. 

FORJAR AMIZADES 

PREPARAR O FUTURO! 

Cada dia de Forward começa sempre com uma sessão das 19h00 às 20h15. 
As datas assinaladas com *** incluem jantar e mais que uma sessão. Terminam pelas 22h30.  

- www.clubecelta.org - 


