Verão Celta 2019
Viseu // 1 a 5 Julho // para rapazes que terminam 4º-7º ano
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2ªf, 01/07
Desporto Celta
Futebol, Escalada, Vólei
@Clube Celta

TA
R

DE

Cavalos e
Canoas
Equitação e Canoagem
@Quinta de Ferronhe

3ªf, 02/07

4ªf, 03/07

Missão
Impossível 2019

Expedição

Jogo de Cidade @Viseu

arriscada
(local embargado por

Cultura Celta
Filme e Jogos Culturais
@Clube Celta

razões de segurança)

5ªf, 04/07

6ªf, 05/07

Contos Celtas

Desporto Celta

Concurso de Contos
@Clube Celta

Futebol, Escalada, Vólei
@Clube Celta

Força Delta
(ou Celta...)

Excursão @...

Visita @Aeródromo

Mercado Celta

Tribo Celta

Vencedores e Leilão de
Prémios @Clube Celta

Festa final para as
famílias (final da tarde)

Mais info: 232 410 230 | celtaviseu@gmail.com | www.clubecelta.org

Inscrições até 11 Junho
Preço: 45€ sócios | 65€ não-sócios
Há alguns descontos sempre que se justifique.

Inclui todas as atividades do plano, transportes e seguro. Cada
participante deve trazer o seu almoço. Horário base: 9 às 18.

Inscrições após dia 11 e até 23 Junho: 90€
A inscrição dos que participam pela 1ª vez numa actividade do Clube está sujeita a uma
entrevista prévia com os pais.
Programa sujeito a alterações e #mínimo de partcipantes: o Celta reserva-se o direito de
cancelar o programa com a devolução integral do pagamento até dia 21 Junho.

Domingo, 07/07

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 à
necessidade das famílias
relativamente a uma ocupação
cuidada das férias.

ACAMPAMENTOS
em Cepos, Arganil

Para quem termina o 7º, 8º
e 9º ano // 13 a 16 de Julho
Preço aprox: 120€

Para quem termina o 4º, 5º
e 6º ano // 16 a 19 de Julho
Preço aprox: 120€

O que é o Clube Celta?
Um centro educativo para rapazes dos 9 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 integral de cada um, incentivando
o desenvolvimento dos seus talentos e fomentando
um leque de virtudes como a sabedoria, a
generosidade, a sinceridade, a resiliência, a amizade
ou a alegria. Para isso, o Clube dispõe de um
conjunto amplo de actividades ao longo de todo o
ano.
O Celta é uma obra corporativa do Opus Dei –
instituição da Igreja Católica -, 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.

