
Verão Celta 2021 

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

4º-6º ano 
 

>> 12 a 16 de Julho  

Programa no verso 
Inscrições até 26/06 

Inscrições extra de 28/06 a 2/7 
   

>> 16 a 18 de Julho   

Acampamento Viseu 
Inscrições até 7/07 
  

>> 28 a 31 de Julho  

Acampamento Arganil  
Inscrições até 5/07 
 

7º-9º ano 
 

>> 1 a 4 de Julho  

Programa no verso 
Inscrições até 23/06 

Inscrições extra de 24/06 a 26/06 
  

>> 16 a 18 de Julho  

Acampamento Viseu 
Inscrições até 7/07 
  

>> 24 a 28 de Julho  

Acampamento Arganil  
Inscrições até 5/07  

 

>> 18 Julho: Sunset Famílias 
final da tarde [Viseu] 

Atividades de férias para rapazes 4º-9º ano 



Para os que terminam o 7º-9º ano 

 

>> 1 a 4 de Julho  
> 01/07: Counter-Clock Mission  [Viseu] 

> 02/07: Cultura Celta [Clube Celta] 

> 03/07 e 04/07: Expedição de Alto Risco (noite fora) 
[local embargado por razões de segurança até 72 horas antes da partida] 
 

65 € | Sócios 45 € 

Após 23/06 e até 26/06: 85 € 

  
>> 16 a 18 de Julho / Acampamento Viseu 
Tendas, jogos, rio, caminhadas, jogos nocturnos, provas de 

coragem, bons amigos, etc (com o Clube Prisma, Coimbra). 
 

35 € | Sócios 25 € 
  

>> 24 a 28 de Julho / Acampamento Arganil  
Na aldeia de Cepos, com uma vista deslumbrante a 800 m 

de altitude. Desporto, piscina, raides, jogos nocturnos, 

bons amigos, etc (com o Clube Xénon, Lisboa). 
 

125 € | Sócios 110 € 
 

 

 

 

Para os que terminam o 4º-6º ano 

 

>> 12 a 16 de Julho / Viseu 9,00 às 18,00 
> 12/07: Escalada | Caça ao Tesouro 

> 13/07: Missão Impossível 21 | Cultura Celta 

> 14/07: Raide em território desconhecido 

> 15/07: Concurso Contos | Mistério  

> 16/07: Futebol | Leilão de Prémios 
 

65 € | Sócios 40 €  

Após 26/06 e até 2/07: 95 € 

   
>> 16 a 18 de Julho / Acampamento Viseu 
Tendas, jogos, rio, caminhadas, jogos nocturnos, provas de 

coragem, bons amigos, etc (com o Clube Prisma, Coimbra). 
 

35 € | Sócios 25 € 

  
>> 28 a 31 de Julho / Acampamento Arganil 
Na aldeia de Cepos, com uma vista deslumbrante a 800 m 

de altitude. Jogos variados, piscina, caminhadas, jogos 

nocturnos, bons amigos, etc (com o Clube Xénon, Lisboa). 
 

160 € | Sócios 130 € 
 

Estão incluídas todas as atividades de cada plano, transportes e seguro. Nos Acampamentos de Arganil, estão incluídas também todas as refeições (nas restantes atividades, cada 

participante deve trazer as suas). Os Programas estão sujeitos a alterações e # mínimo de participantes. O Celta reserva-se o direito de cancelar cada programa, com a 

devolução integral do pagamento, até 7 dias antes do início de cada um.  

As inscrições podem estar sujeitas a uma entrevista prévia com os pais. Há alguns descontos disponíveis sob consulta.  
 

Covid19: Durante todas as atividades serão tidas em conta as recomendações das autoridades.  

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 e a alegria.  
 

O Celta é uma obra corporativa do Opus Dei (instituição da Igreja Católica cuja missão é ajudar a relacionar-se com Deus na vida 

diária e a propósito da vida diária), que assegura a presença de um verdadeiro espírito cristão na realização das várias atividades do 

Clube, e proporciona a formação católica que se oferece no Celta a quem o deseja.  


