
Verão Celta 2020 
Viseu / 20 a 24 Julho / para rapazes que terminam 4º-7º ano 

Inscrições até 11 Julho 
Preço:  49 € sócios | 70 € não-sócios 
Há alguns descontos sob consulta prévia. 
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 15 Julho:  95 € 
 
A inscrição dos que participam pela 1ª vez numa actividade do Clube está sujeita a uma 
entrevista prévia com os pais.  
 

covid19: Durante todas as atividades serão tidas em conta as recomendações das 
autoridades. 
 

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 13 de Julho.  

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

2ªf, 20/07 3ªf, 21/07 4ªf, 22/07 5ªf, 23/07 6ªf, 24/07 Domingo, 26/07

M
ANHÃ Expedição 

arriscada II           
(local embargado por 
razões de segurança)

Parede Celta
Missão de 

Espiões 
Contos Celtas Desporto Celta

Escalada                    

@Clube Celta

Problem Solving                          

@Viseu

Concurso de Contos 

@Clube Celta

Futebol                          

@Clube Celta
M

ANHÃ Expedição 
arriscada II           

(local embargado por 
razões de segurança)

TA
RDE

Objetivo 
Ferronhe

Cultura Celta Mistério Feira Celta Celta Party

Caminhada e Lagoa   

@Quinta de Ferronhe

Jogos Culturais          

@Clube Celta
Excursão @... A anunciar @...

Leilão de Prémios           

@Clube Celta

Sunset  para as famílias 

@a confirmar

Expedição 
arriscada II           

(local embargado por 
razões de segurança)

TA
RDE



 
 
 
O Clube Celta é 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 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.  

 
PLANOS 
ADICIONAIS  
COM  DORMIDA 
 
>> 4º - 8º ano  
17 a 19 de Julho  
Zona Centro 
Preço aprox: 40 € 
 
 
>> 9º-12º  ano 
Portugal Continental… 
25 e 26 de Julho 
Preço aprox: 40 € 
 
 

As Atividades 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.  


