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ACAMPAMENTOS DE AVENTURA
Ao longo dos anos, grupos de amigos criaram a tradição de fazer um acampamento num fim-de-semana ou
nas férias escolares, sendo a escolha predominantemente em redor da Albufeira de Odivelas.
A Ferreira Activa também cumpre essa tradição e pretende oferecer as mesmas sensações de liberdade e
inspiração aos que souberem reconhecer o valor do convívio humano em harmonia para com a Natureza,
praticando Desportos de Aventura para libertar as tensões acumuladas no quotidiano.
As actividades a desenvolver são de carácter desportivo e ambiental englobando, provas de Canoa, provas
de Bicicleta TT, Jogos de Paintball, Torneios de Tiro(Arco, Besta e Zarabatana), Orientação pedestre,
Rappel, entre outras.
O convívio nocturno será acompanhado de animação musical e confraternização.
Estamos disponíveis para desenvolver um programa adequado a instituições, grupos e famílias de acordo
com as pretensões dos visitantes de modo a poder porpocionar a estes uma excelente estadia no Alentejo,
utilizando a sua energia e espontaneidade natural no desenvolvimento de actividades, tomando parte da
organização e concepção das tarefas.
Os Acampamentos de Aventura tem a duração de 2 noites e 3 dias de preferência ao fim de semana. Como
se trata de acampar o equipamento para esse efeito terá de pertencer ao participante e toda a alimentação
será responsabilidade de cada campista ou do grupo.
Aconselha-se o uso de roupa confortavél e adequada para a época do ano, o calçado terá de ser resistente e
com apoio nos tornozelos.
Durante a realização das actividades haverá sempre disponível primeiros socorros para prestar cuidados de
saúde caso seja necessário.
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O Acampamento será de carácter ambiental, pelo que estarão disponíveis contentores para separação de
resíduos sólidos e casas de banho amovíveis.
A zona de acampamento estará devidamente licenciada para esse efeito mas os campistas terão de
respeitar a fauna e a flora bem como todas as infra-estruturas existentes.
O equipamento que for utilizado ficará a cargo da pessoa que o aluga e terá de ser devolvido nas mesmas
condições materiais em que foi entregue. Os estragos materiais que venham a ocorrer serão suportados
pela pessoa que aluga.
O Acampamento terá um regulamento específico criado para o efeito onde estão expostas e explicadas
todas as regras do evento.
A alimentação ficará a cargo dos participantes pelo que terão providenciar alimento para os dias do
Acampamento.
A organização responsabiliza-se pela utilização correcta e fornecimento de sistemas de segurança durante o
desempenho das actividades desportivas, mas todos os participantes assinarão um termo de
responsabilidade, sem o qual será impossível participar em qualquer prova organizada pela Ferreira Activa,
ilibando a organização de quaisquer actos irresponsáveis realizados pelos participantes durante o
Acampamento.
A realização desta actividade só poderá ser feita com marcação prévia, tendo para isso que, os interessados
contactarem a organização com a antecedência de 1 mês em relação à data pretendida.
Estará disponível primeiros socorros básicos de saúde.
A consulta deste folheto não dispensa o contacto verbal com a organização.

