
 

 

INFO #cgnorte 

FÉRIAS DE VERÃO 2019 
Julho a setembro   

  Campos Diários & Residenciais Montanha 

A parceria estabelecida entre o Clube Galp Núcleo Norte e a Multipla Escolha  permite que os              

Associados  tenham acesso a campos de férias proporcionando uma experiência única aos seus filhos.  

 A experiência na realização de campos de férias e programas escolares, a segurança evidenciada em    

todos os momentos e a experiência proporcionada a todos os que visitam  os campo de férias são fatores 

de realce. A Multipla Escolha combina atividades de aventura com um ambiente saudável em 

“Multicamps” e “Multicamps Residenciais de Montanha“ . 

A ligação das crianças e jovens onde  podem desfrutar de um conjunto extenso e variado de atividades ao 

ar livre, sempre do agrado de todas as crianças e jovens.  

E assim: 

 Criam-se amizades e Superam-se medos  

 Ganha-se autoestima e autoconfiança  

 Ajuda-se a Alcançar uma maior autonomia  

  

As inscrições, sempre sujeitas ao número de vagas existente por período, encontram-se desde já abertas, 

devendo ser efetuadas através do mail do Clube Galp Núcleo Norte - clubegenortesecretaria@galp.com 

ou pelo telemóvel 924481590 ou (extensão interna 22 760).  

Esta proposta inclui:  

 Todas as atividades previstas no programa e respetivo equipamento e material; 

 Alimentação - 5 refeições diárias: pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia;  

 Seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil;  

 Equipas pedagógica distribuída por escalões etários, e crianças e jovens divididos 

em grupos. 

 Mais informação detalhada em anexo 

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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  Campos Diários & Residenciais Montanha 

 CAMPOS DIÁRIOS  

 “MULTICAMPS”  

DATAS DE REALIZAÇÃO  

Todas as semanas de Férias de Verão desde 17 de Junho a 06 de Setembro de 2019  

IDADES  
Dos 6 aos 14 anos  

OUTRAS CONSIDERAÇÕES:  

 Os participantes deverão estar nas instalações do Múltipla Escolha por volta das 9:00.  

 Refeições incluídas (almoço e lanche);  

 Número mínimo de 6 participantes e máximo de 20 participantes por semana  

 (confirmação da realização da atividade até 15 dias antes da data de início);  

 Seguro de acidentes pessoais incluído  

  Os programas apresentados poderão sofrer alterações por razões logísticas e climatéricas.  

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

1ª SEMANA 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Manhã 
Praia 

Surf 

Praia 

Surf 

Praia 

Surf 

Praia Surf 
Radical 

      

Tarde MultiGames 
Workshop Yoga 

para crianças 
Quinta Pedagógica 

Atelier Dança  

Insufláveis 
Radical 

2ª SEMANA 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Manhã 
Praia 

Surf 

Praia 

Surf 

Praia 

Surf 

Praia 

Surf 

Praia 

Surf 

      

Tarde MultiGames 
Mini Radical   

Insufláveis 

Geocaching  Visita 

Farol de Leça 
Equitação 

Praia 

Surf 
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MULTICAMPS RESIDENCIAIS MONTANHA  

Serra da Freita - Merujal  

 

ATENÇÃO – Dormida em camaratas, refeições no restaurante do Parque ou PicNic  

 A semana começa com a criação de equipas e Jogos Desportivos e de Grupo para conhecimento interpessoal e  

motivação dos participantes.  

A terça feira é um dia que combina o radical com a água terminando com um Mega Jogo Noturno.  

A meio da semana avançamos para um espaço de Ciência Divertida e uma tarde com um Quis sobre a Natureza e o 

dia termina com uma noite surpresa (para o programa TOP o Cannioning poderá ser de dia inteiro).  

Jogos de água entre as esquipas ocupa a manhã de 5ª feira seguida de uma Super Caça ao Tesouro pelo Planalto da 

Serra da Freita. À noite as equipas terão hipótese de mostrar os seus dotes de teatro e musicais com o Fogo de 

Conselho (com fogueira e marshmallows)  

Um percurso aventura preenche a 6ª feira, Arborismo e Slide estão presentes.   

Caso exista um grupo muito heterogéneo (com idades muito diferentes) será criado um programa próprio, mais 

exigente e desafiador, para os participantes mais velhos ou com mais experiência.   

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Manhã 
Receção Alojamen-

to 
Escalada/Rappell Quiz Natureza 

 

WaterWars 

Percurso 

Natureza 

Arco e Zarab 

 Lanche Frio Almoço   

Tarde 
SportLeague Team 

Works 
River People 

Survival CAMP Geocaching na 

Freita 

Caça ao Tesouro 

Percurso 

Natureza 

Arborismo/Slide 

   Jantar 

 
Noite 

Apresentação das 

Equipas 
Jogo Noturno Noite Surpresa Fogo Conselho 
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MULTICAMPS RESIDENCIAIS MONTANHA  

Serra da Freita - Merujal  

15 a 19 de Julho | 29 Julho a 2 Agosto | 19 a 23 de Agosto | 9 a 13 de Setembro  

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL PARA O CAMPO DE MONTANHA  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Orientado para participantes dos 8 aos 16 anos (possibilidade de integrar participantes mais novos             

dependendo do seu grau de autonomia);  

 Alojamento do Campo de Montanha em camaratas;  

 -Refeições do Campo de Montanha incluídas (à exceção do almoço do 1º dia do Campo de Montanha que é 

da responsabilidade dos participantes);  

 O programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio;  

 Número mínimo de 6 participantes e máximo de 15 (confirmação da realização da atividade até 15 dias antes 

da data de início);  

 Seguro de acidentes pessoais incluído;  

Transporte não incluído (acresce 15€ ao valor de inscrição); - Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em 

vigor.  

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

Casaco quente 

Calças de fato de treino 

Calções de banho 

Toalha 

Chapéu 

T’shirts e sweat 

Saco cama ou cobertor 

Almofada 

Material de higiene 

Medicamentos necessários 

Sapatilhas velhas extra (molhar) 

Roupa interior 

Protector solar 

Mochila pequena individual 

1 almoço frio (2ª feira) 
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Preçário após comparticipação do clube: 

CAMPOS DIÁRIOS “MULTICAMPS” : 

SEMANAS 4 DIAS = 90,00€  /  SEMANAS 5 DIAS = 117,00€ / CADA DIA = 27,00€  

 Inclui   refeições 

 

 MULTICAMPS RESIDENCIAIS MONTANHA “Serra da Freita - Merujal” 

 SEMANA – 175,50€  

 Inclui alojamento e refeições mencionadas no programa 

 

 

  

 

 

                    Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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