
21/02/2020 

   

 

PARCEIROS 

ÁREA: DESPORTO / TEMPOS 

LIVRES / CAMPOS DE FÉRIAS / LAZER 

 SECURE - Israeli 

training metod - Krav 

Maga 

 

 

Localidade-Porto 

Universo- Associados e familiares diretos. 

Contacto Geral: 913905302 

Site - https://www.kravmagasecure.com/ 

Email - secure.geral@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/academiasecure/?ref=bookmarks 

Benefícios: desconto de 50% na inscrição, bem como desconto de 5 euros na 

mensalidade nos 4 centros de treino. 

 

 

 

 

 

 



25/02/2020 

   

 

PARCEIROS 

ÁREA: CAMPOS 

FÉRIAS | LAZER 

 

CAMPOS DE FÉRIAS 

CASTOR -2020 

  

 

Localidade-Nacional 

Universo- Associados-familiares (filhos| sobrinhos| netos) 

Contacto Geral: 265420784 

Site – http://www.camposdeferias.com 

Email - secretaria@camposdeferias.com  

Facebook: https://www.facebook.com/camposdeferiasdoCastor 

Benefícios: Descontos na inscrição 

 

 

Ver informação nas paginas seguintes 
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PARCERIAS ASPP-PSP 

 

Exmos Senhores 

 

 

É com prazer que levamos ao vosso conhecimento, a nossa proposta de atividades 
para crianças e Jovens, referentes ao ano de 2020. 

Apresentamos também o tema para os nossos Campos - Luca o Bombeiro – Guardião 
da Natureza 

Em anexo segue o mapa de realização de Campos de Férias, bem como, respetivos 
preços para entidades. 

Para mais informações poderão consultar o nosso site em www.camposdeferias.com  

 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

José Martinho 

 



 
José Martinho – Campos de Férias, Lda. 

                    Quinta Contente – Cx. 3409 - Nicolaus                                                                             2965-441 - Landeira 
                    Tel – 265 420 784                                                                                                                 TM – 926 101 714 
 
                    www.camposdeferias.com                                                                               campos@camposdeferias.com 

 

 

O LOCAL 

As nossas Actividades realizam-se na Quinta Contente, em Nicolaus - Landeira - 
Concelho de Vendas Novas. Dista cerca de 6 Km de Àguas de Moura, 22 Km de Setubal 
e 60 Km de Lisboa. 

 

ACTIVIDADES 

As nossas actividades de Campos de Férias, destinam-se a crianças e Jovens com 
idades compreendidas entre os 06 e os 17 anos. 

Para além dos tradicionais jogos de futebol, e voleibol, os participantes podem ainda 
fazer: Kart a pedais, Seringaball, Jogos aquáticos, slide, Pontes de cordas, Ponte do 
Indiana Jones, Orientação, Tiro com arco, Randonées, e outras divertidas actividades 
tais como jogos de exterior (diurnos e nocturnos).  

 

EQUIPA PEDAGÓGICA 

Nos Campos de Férias, tivemos especial atenção ao recrutamento e formação dos 
Animadores. Todos os elementos que compõem a nossa equipa pedagógica, tiveram 
formação específica nesta área e contam, na sua maioria, com larga experiência de 
Campos e Colónias de férias. O nosso director de campo - JOSÉ MARTINHO - conta com 
muitos anos de experiência como Animador e Director de Campos de férias. A sua 
formação foi feita não só em Portugal, mas também em França, Argentina e Brasil, 
onde se formou como Secretário Geral da ACM - YMCA. Frequentou vários estágios de 
formação no Centro Europeu da Juventude em Strasbourg, fez parte da Direcção do 
Conselho Nacional da Juventude do qual ficou mandatado como membro do grupo de 
acompanhamento da Comissão Nacional de Eleições, fazendo ainda parte do Conselho 
de Opinião da RTP. Foi perito do programa de mobilidade juvenil -Youth for Europe- 
em Bruxelas e participou na primeira semana Europeia de prevenção da Droga em 
Londres sob o patrocínio da Princesa Diana e do Ministério da Saúde Inglês. Foi 
Director de Programas na Aliança Nacional das ACMs de Portugal, ACM de Lisboa e 
Coordenador nas colónias da Casa do Pessoal da RTP. 

Atualmente é o Presidente da Assembleia Geral da ANCF - Associação Nacional dos 
Campos de Férias. 
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TEMA PARA O VERÃO 2020 

LUCA O BOMBEIRO – GUARDIÃO DA NATUREZA 

Os campos de férias do Castor têm como tema eterno: “A TERRA DO NUNCA”. 
 

Para o verão de 2020 e fruto do protocolo com os Bombeiros Voluntários de Vendas 
Novas que inclui a Formação em primeiros socorros e suporte básico de vida aos 
nossos Animadores bem como, a realização de um simulacro no mesmo âmbito 
formativo, resolvemos estender esse protocolo a mais atividades. 
 
Criámos assim um programa com o tema, Luca o bombeiro.  
 
Trata-se de um bombeiro com a categoria especial de GUARDIÃO DA NATUREZA 
Os participantes ao chegar ao campo, deparam-se como cenário, com um carro de 
bombeiros e nessa altura começam a perceber ao que vieram.  
Através dos jogos e atividades preparadas nesse sentido, vão chegar ao último dia do 
campo como bombeiros especiais, na categoria de guardiões da natureza.  
Com os pontos conquistados nos jogos realizados ao longo do turno, ganham materiais 
para construírem o seu quartel que terá a inauguração marcada para a noite de gala 
do castor. 
Entre outros, vão descobrir o esconderijo dos incendiarios, conhecer a sra das águas, 
salvar o animal da árvore, salvar o náufrago na ilha e dominar o Deus do fogo. 
Serão preparados para serem os bombeiros guardiões da natureza 
E nada mais direi para não estragar a surpresa 
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TURNOS DE VERÃO 2020 

TURNO DATA PREÇOS 

1º Turno 28 de Junho a 04 de Julho 

 
279.45 Euros  

por 
Participante/Semana 

2º Turno 05 a 11 de Julho 

3º Turno 12 a 18 de Julho 

4º Turno 19 a 25 de Julho 

5º Turno 26 de Julho a 01 de Agosto 

6º Turno 02 a 08 de Agosto 

7º Turno 09 a 15 de Agosto 

8º Turno 16 a 22 de Agosto 
 

9º Turno 23 a 29 de Agosto 
 

O preço inclui: Transporte de e para Lisboa, estadia completa com 5 refeições diárias, 
equipa pedagógica, programa e material para actividades, seguro e assistência 
medicamentosa. 

Todos os preços tem IVA incluido 
 

As inscrições poderão ser efetuadas pela Entidade ou pelo encarregado de educação 
conforme opção escolhida pela entidade. 
 
Caso a Entidade opte por serem os encarregados de educação, os mesmos terão de se 
identificar como funcionários da mesma. 
 

 
 

CLIQUE PARA VISUALIZAR O VIDEO DAS ATIVIDADES 2019 



           aventura para todas as idades 
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O LOCAL 
As nossas Actividades realizam-se na Quinta Contente, 
em Nicolaus - Landeira - Concelho de Vendas Novas. 
Dista cerca de 6 Km de Àguas de Moura, 20 Km de 
Vendas Novas, 22 Km de Setubal e 60 Km de Lisboa. 
 
EQUIPA PEDAGÓGICA 
Nos Campos de Férias, tivemos especial atenção ao 
recrutamento e formação dos Animadores. Todos os 
elementos que compõem a nossa equipa pedagógica, 
tiveram formação específica nesta área e contam, na 
sua maioria, com larga experiência de Campos e 
Colónias de férias.  
O nosso director de campo - JOSÉ MARTINHO - conta 
com muitos anos de experiência como Animador e 
Director de Campos de férias. A sua formação foi feita 
não só em Portugal, mas também em França, Argentina 
e Brasil, onde se formou como Secretário Geral da ACM 
- YMCA. Frequentou vários estágios de formação no 
Centro Europeu da Juventude em Strasbourg, fez parte 
da Direcção do Conselho Nacional da Juventude do qual 
ficou mandatado como membro do grupo de 
acompanhamento da Comissão Nacional de Eleições, 
tendo feito parte do Conselho de Opinião da RTP. Foi 
perito do programa de mobilidade juvenil -Youth for 
Europe- em Bruxelas e participou na primeira semana 
Europeia de prevenção da Droga em Londres sob o 
patrocínio da Princesa Diana e do Ministério da Saúde 
Inglês. Foi Director de Programas na Aliança Nacional 
das ACMs de Portugal, ACM de Lisboa e Coordenador 
nas colónias da Casa do Pessoal da RTP. 
Atualmente é o Presidente da Assembleia Geral da ANCF 
Associação Nacional dos Campos de Férias. 
 
 



www.camposdeferias.com 

As nossas actividades de Campos de Férias, destinam-se a crianças e Jovens com idades compreendidas entre os 
06 e os 17 anos. 

Para além dos tradicionais jogos de futebol, e voleibol, os participantes podem ainda fazer: Kart a pedais,  
Seringaball, Jogos aquáticos, slide, Pontes de cordas, Ponte do Indiana Jones, Orientação, Tiro com arco, 
Randonées e outras divertidas actividades tais como grandes jogos de exterior (diurnos e nocturnos).  

FOTOS DE ACTIVIDADES 
e INSTALAÇÕES 







 
Os campos de férias do Castor têm como tema eterno: “A TERRA DO NUNCA”. 
  
Para o verão de 2020 e fruto do protocolo com os Bombeiros Voluntários de Vendas Novas que 
inclui a Formação em primeiros socorros e suporte básico de vida aos nossos Animadores bem 
como, a realização de um simulacro no mesmo âmbito formativo, resolvemos estender esse 
protocolo a mais atividades. 
  
Criámos assim um programa com o tema, Luca o bombeiro.  
  
Trata-se de um bombeiro com a categoria especial de GUARDIÃO DA NATUREZA 
Os participantes ao chegar ao campo, deparam-se como cenário, com um carro de bombeiros 
e nessa altura começam a perceber ao que vieram.  
Através dos jogos e atividades preparadas nesse sentido, vão chegar ao último dia do campo 
como bombeiros especiais, na categoria de guardiões da natureza.  
Com os pontos conquistados nos jogos realizados ao longo do turno, ganham materiais para 
construírem o seu quartel que terá a inauguração marcada para a noite de gala do castor. 
Entre outros, vão descobrir o esconderijo dos incendiarios, conhecer a sra das águas, salvar o 
animal da árvore, salvar o náufrago na ilha e dominar o Deus do fogo. 
Serão preparados para serem os bombeiros guardiões da natureza 
E nada mais direi para não estragar a surpresa 

 

TEMA PARA O VERÃO 2020 
LUCA O BOMBEIRO – GUARDIÃO DA NATUREZA 

 



                

                 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA UM TURNO DE 7 DIAS (Verão de 2020)   

  

                

HORÁRIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA 

                

09:00Hs     ALVORADA E HGIENE MATINAL     

09:30Hs     PEQUENO ALMOÇO     

10:00Hs     ARRUMAÇÃO DE QUARTOS   Arrumação 

          de 

10:15Hs Desfile  dos Quartéis Senhora das Àguas Seringaball Master Mind Gincana Campo 

    Castor ******** 

          REGRESSO 

12:00Hs     PISCINA     A 

13:00Hs       ALMOÇO     CASA 

  Viagem Tiro com Arco       

15:00Hs e e  Preparação do Jogos do Castor  Jogos de àgua Preparação da   

  Recepção Karts a Pedais Arraial dos Bombeiros   Noite de Gala   

              

17:00Hs LANCHE   

    Ponte do         

17:15Hs PISCINA Indiana Jones Preparação do Lenço de àgua Jogos de Preparação da   

   Quebra-Gelo e Arraial dos Bombeiros Inter-Quartéis Piscina Noite de Gala   

    Slide         

18:00Hs       PISCINA       

19:00Hs       HORA DO BANHO     

20:00Hs       JANTAR       

         Jogo dos desafios       

21:30Hs Conhecer Assalto ao Arraial dos Bombeiros Comando Quem matou o Noite de Gala   

  Portugal Quartel    Chefes - Bombeiros Comandante     

        Infantes e Cadetes        

23:00Hs       CEIA       

23:30Hs       DEITAR       

24:00Hs       SILÊNCIO       

PROGRAMA TIPO 

NOTAS - As semanas são subordinadas a um tema base.  
As atividades aqui indicadas servem de exemplo e serão calendarizadas consoante o tema.  
O programa poderá sofrer alterações mediante as condições climatéricas.  



TURNO DATA VAGAS 

1º Turno 28 de Jun  a 04 de Jul 30 

2º Turno 05 a 11 de Julho 30 

3º Turno 12 a 18 de Julho 30 

4º Turno 19 a 25 de Julho 30 

5º Turno 26 de Jul  a 01 de Ago 30 

6º Turno 02 a 8 de Agosto 30 

7º Turno 09 a 15 de Agosto 30 

8º Turno 16 a 22 de Agosto 30 

9º Turno 23 a 29 de Agosto 30 

CAMPOS DE FÉRIAS 2020 

O preço inclui: Transporte de e para Lisboa, estadia completa com 5 refeições diárias, equipa pedagógica, 

programa e material para actividades, seguro e assistência medicamentosa. 

CAMPOS DE FÉRIAS DO CASTOR 
Qta. Contente, Cx. 3409 – Nicolaus                                                                             2965-441 – Landeira 
Tel – 265420784                                                                                                                    TM - 926101714  
www.camposdeferias.com                                                                     secretaria@camposdeferias.com  
 

279,45 Euros 

(Participante) 

P.V.P. 

328,76 Euros 
(Particulares)   

ACORDOS COM 

ENTIDADES 

PREÇOS POR PARTICIPANTE  


