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CAMPOS DE FÉRIAS
Dispomos da vertente de organização de campos de férias para instituições que desenvolvam projectos
com jovens, onde sugerimos a estadia em Turismo rural e no Parque de Campismo da Markádia na
Barragem de Odivelas, em total respeito para com a mãe Natureza.
As actividades a desenvolver seriam de carácter desportivo e ambiental englobando, Passeios de Canoa,
Observação de Aves, Observações de Astronomia, Passeios de Bicicleta, Jogos de Paintball,
Demonstrações de Tiro, Desafios Multiactividades. Podemos sugerir também a realização de Jogos
Tradicionais e Ambientais, no sentido de desenvolver a criatividade dos jovens através da sua interacção
com o meio-ambiente.
Estamos disponíiveis para desenvolver um programa adequado ás intenções dos jovens e monitores, de
modo a poder proporcionar a estes uma excelente estadia no Alentejo, utilizando a sua energia e
espontaneidade natural no desenvolvimento de actividades, tomando parte da organização e concepção no
desenrolar destas.
Os campos de férias 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 confortável 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 primeiros socorros e estará sempre presente um
enfermeiro para prestar cuidados de saúde caso seja necessário.
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Só poderão participar maiores de 16 anos,na presença de um dos pais ou tutor parental, tendo estes que
apresentar uma declaração do encarregado de educação até à idade de 18 anos para poderem participar na
actividade.
A época do ano para a realização do campo de férias, poderá ser em qualquer mês, no entanto existirão
algumas condicionantes relativas ao tipo de alojamento desejado.
Estamos receptivos ás vossas sugestões e críticas em relação ao programa de actividades bem como a
outras propostas que achem relevantes.
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.
A consulta deste folheto não dispensa o contacto verbal com a organização.

