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Muita aventura mas não só!

O Centro Aventura dispõe de excelentes condições para que a 
estadia do seu filho seja memorável! 

 

NR48-DNR



Centro Aventura é uma marca registada da empresa 
Consultsport - Consultoria e Turismo, Lda.

A Consultsport - Consultoria e Turismo, Lda está licenciada para executar Campos de Férias 
com Alvará emitido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude NR48-DRN.

A Consultsport - Consultoria e Turismo, Lda está licenciada para executar atividades de 
Animação Turística e Turismo de Natureza com Alvará emitido pelo Turismo de Portugal 
RNAAT 68/2007.
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LICENÇAS

LOCALIZAÇÃO

O Campo de Férias tem como base as instalações do Centro Aventura Park, localizado na 
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, em Ponte de Lima.
Morada:
 
CENTRO AVENTURA PARK
Pentieiros – São Pedro de Arcos
4990-530 Arcos – Ponte de Lima
Tlm.: (+351) 919977056
Website: www.centroaventura.pt
E-mail: info@centroaventura.pt



O Campo de Férias Centro Aventura proporciona às crianças e aos jovens participantes, um 
período de desenvolvimento integral, complementar ao familiar, num ambiente saudável, 
privilegiando os benefícios da vida ao ar livre e o contacto com a natureza.

Os nossos campos de férias proporcionam às crianças e jovens um espaço de salutar 
convívio, através da participação em atividades que contribuem para o seu crescimento em 
conhecimentos práticos e em experiências humanas.

O Campo de Férias Centro Aventura desenvolve um conjunto de atividades que implicam 
diferentes cargas de esforço físico, estando estas distribuídas pelos diferentes dias de 
permanência no Campo.

Assim, todas as atividades que constam no programa serão adaptadas às idades dos 
participantes e suas características, sendo o principal objetivo da equipa do Campo de Férias 
Centro Aventura proporcionar dias inigualáveis de novas emoções e desafios.

Durante todo o período de campo de férias, os participantes são acompanhados 
continuamente por monitores do Campo de Férias Centro Aventura, pernoitando estes nas 
camaratas específicas junto dos quartos dos participantes. É também de salientar que o plano 
de atividades poderá sofrer alterações, da responsabilidade do coordenador de cada grupo, 
motivadas por fatores externos ou de interesse dos participantes (condições climatéricas, 
atraso nos transportes, um evento pontual com interesse, etc.).
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PROGRAMA DE ATIVIDADES



OS PLANOS APRESENTADOS PODEM SER AJUSTADOS MEDIANTE INTERESSE MANIFESTADO PELO CLIENTE
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PROGRAMA DE ATIVIDADES

ALIMENTAÇÃO

São prestadas as seguintes refeições: - pequeno almoço
                                                              - lanche da manhã
                                                              - almoço
                                                              - lanche da tarde
                                                              - jantar
                                                              - ceia
São elaboradas ementas alternativas para os participantes que tenham indicações 
médicas de alergias a determinados alimentos. Existem ainda refeições “tipo dieta”, 
para situações de saúde no decorrer do turno, que tenham indicação médica.

Os participantes têm ainda acesso, todos os dias, às seguintes atividades: piscina, ténis 
de mesa, mesas de matraquilhos, campo de voleibol, campo de futebol, campo de 
basquetebol, musica/dança.
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• Enquadramento técnico pedagógico por monitores especializados;
• Participação em todas as atividades expressas no programa do Campo de Férias;
• Utilização de todas as atividades permanentes, em horário de tempo livre;
• Fornecimento de todos os materiais para a prática segura das atividades propostas;
• Alojamento, em regime de camaratas com diferenciação entre rapazes e raparigas, com 
fornecimento de roupa de cama (lençóis e cobertores);
• Banhos de água quente, em balneários diferenciados;
• Alimentação: diária (pequeno-almoço + almoço + lanche + jantar + ceia);
• Subscrição de apólice de Seguro de Acidentes Pessoais (inclui a comparticipação de todos 
os medicamentos que sejam derivados de acidente);
• Todos os transportes necessários à realização das atividades;
• Ingressos em todos os museus ou outros locais, incluídos nas atividades, nos quais exista 
bilhete de ingresso;
• Diploma de participação;
• Registo fotográfico;

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• Material individual de cada participante (roupas, calçado, artigos de higiene pessoal, ...);
• Atestado de condição física e estado de saúde dos participantes;
• Medicação para doenças crónicas ou súbitas;

É RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES

• Ficha de inscrição, devidamente preenchida em letras maiúsculas;
• Fotocópia do Cartão de Cidadão;
• Autorização expressa do responsável / Pais;
• Atestado médico;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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GUARDA-ROUPA E ACESSÓRIOS ACONSELHADOS

Para que não falte nada aos nossos participantes, aconselhamos:
   Vestuário e Calçado
   Impermeável;
   Casaco quente;
   Botas, sapatilhas e outro par de calçado;
   Sandálias;
   Chinelos de banho;
   Meias – q.b.;
   Roupa interior – q.b.;
   Sweat-shirt – q.b.;
   T-shirt´s – q.b.;
   Bóne;
   Calças – q.b.;
   Calções – q.b.;
   Fato de treino;
   Pijama;
   Fatos-de-banho;
   Toalha de praia;
   Roupa e calçado estragado ou menos novo para a atividade de paintball (apenas dos 11 aos 
17 anos);
   Mochila de 15 Litros (para transporte dos objetos pessoais durante as saídas);
   Lanterna;
   Elástico para óculos (em caso de uso permanente);
   Instrumento musical, se souberem tocar algum.
Higiene
   Protetor solar;
   Champô;
   Sabonete;
   Desodorizante;
   Pasta e escova de dentes;
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GUARDA-ROUPA E ACESSÓRIOS ACONSELHADOS

Opcional
Máquina Fotográfica;
Óculos de Sol;
Cantil;
Material de Escrita;
CD’s da vossa preferência para animarem as festas e tempos livres.

Não trazer para o Campo de Férias
Aparelhos Eletrónicos (relógios elétricos, secadores, etc.);
Tabaco;
Álcool;
Jogos Eletrónicos;

A utilização dos telemóveis no Campo de Férias Centro Aventura é restrita, sendo o horário 
para realização e receção de chamadas das 13:00 às 14:00 e das 20:30 às 21:30.
 
Em todos os restantes períodos não é permitido a utilização destes aparelhos.
 
Para os encarregados de Educação, a “Hora dos Pais” decorre entre as 13:00 às 14:00 e as 
20:30 às 21:30. Os pais durante este período podem entrar em contacto direto com os seus 
educandos através dos telemóveis dos participantes.

O Centro Aventura, dispõe dos seguintes meios de comunicação:
· Telefone: a definir
· Correio electrónico: info@centroaventura,pt
· Correspondência dirigida a: Centro Aventura Park

         Pentieiros, São Pedro de Arcos,
         4990-530 Arcos - Ponte de Lima
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FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FÉRIAS

O Campo de Férias Centro Aventura sugere distribui os seus participantes por três grupos 
distintos:

Cada um dos grupos será acompanhado por uma equipa do Campo de Férias Centro 
Aventura, chefiada cada uma delas por um coordenador.
Cumprindo a legislação em vigor, as equipas são formadas na proporção de 1 monitor 
para cada 6 participantes para idades até aos 10 anos, 1 monitor para cada 10 
participantes para idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos.
 
As equipas são formadas por animadores, técnicos, e monitores responsáveis por toda a 
dinamização das atividades, assim como por todo o acompanhamento dos participantes 
(refeições; banhos; pernoitamento nas camaratas, etc.).
Os participantes ficam alojados em camaratas – masculinas / femininas – sucedendo o 
mesmo com os balneários.
 
O Campo de Férias Centro Aventura tem também á disposição áreas de lazer self-service 
(permitindo aos participantes uma maior autonomia), como pavilhão multiusos, ginásio, 
parque infantil, campo de futebol, campo de voleibol, campo de badminton, sala de 
cinema, sala de leitura e sala de convívio com matraquilhos, ténis de mesa, com jogos de 
mesa/ tabuleiro e um hectare de área relvada.
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FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FÉRIAS

Faz ainda parte das instalações do Campo de Férias Centro Aventura a secção “Parque 
Aventura”, com um fantástico percurso de pontes (Percurso de Arvorismo realizável a 7 
metros de altura, com construção e operacionalização segundo EN15567) e equipado 
com uma LVC (Linha de Vida Contínua) certificada e especificamente concebida para 
utilização por crianças, diversos insufláveis, um inigualável air-bunjee, parede de 
escalada, slide com 120 metros, bicicletas BTT, campos de paintball, campos de 
Splatmaster, entre muitas outras atividades.
 
Os equipamentos utilizados na instalação são adequados à faixa etária e ao tipo de 
atividades desenvolvidas. Em atividades específicas, é disponibilizado a cada 
participante, equipamento de proteção individual (EPI), com o objetivo de garantir a 
máxima segurança.
 
Tirando proveito da sua excelente localização o Campo de Férias Centro Aventura 
integra ainda nos seus campos de férias, atividades de forte carácter ambiental e cultural 
explorando o universo Minhoto. São exemplo disso as atividades realizadas na Quinta 
Pedagógica de Pentieiros e na Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São 
Pedro de Arcos, assim como, os passeios e as visitas aos museus, jardins e centro 
histórico da Vila de Ponte de Lima, entre outras.
 
O Campo de Férias Centro Aventura lança ainda um desafio a todos os participantes, 
sendo esta atividade da mesma natureza para os diferentes grupos, mas com objetivos e 
grau de dificuldade diferentes. Cada um dos trabalhos desenvolvidos será motivo de 
apresentação na festa de despedida, realizada no último dia de permanência no Campo.
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Percurso de pontes acrobáticas realizado entre árvores. 
Equipado com LVC “Linha de Vida Contínua” que impede erro humano. 
Ideal e 100% seguro para crianças e participantes iniciantes. 
Percurso constituído por 16 pontes + mini-slide.
Duração aproximada por participante: 40 minutos (depende da destreza 
de cada participante). Cada participante realiza o percurso 1 vez.

ARBORISMO PERCURSO AZUL

ARBORISMO PERCURSO VERDE
Percurso de pontes acrobáticas realizado entre árvores. 
Equipado com LVC “Linha de Vida Contínua” que impede erro humano. 
Ideal e 100% seguro para crianças e participantes iniciantes. 
Percurso constituído por 6 pontes + mini-slide.
Duração aproximada por participante: 20 minutos (depende da destreza 
de cada participante). Cada participante realiza o percurso 1 vez.

slide     
 
Adrenalina!
Slide com 120 metros de comprimento.
 

air-bunjee   
 
Aparelho com 4 camas elásticas.
Cada uma com cintos de elevação e retenção que mantêm seguro o 
participante e ajuda a realizar acrobacias até 6 metros de altura.
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PAINTBALL KIDS         
Experiência de Paintball com marcadores adequados para crianças a 
partir dos 6 anos. Os marcadores têm 30% da potência dos marcadores 
de adultos e utiliza bolas de tinta mais pequenas. 
São fornecidos a cada participante colete, neck, máscara e luvas de 
protecção. Cada participante participa em 3 jogos.

PAINTBALL JUNIOR  
Paintball com marcadores adequados para adolescentes a partir dos 12 
anos. Os marcadores têm 70% da potência dos marcadores de adultos 
e utiliza bolas de tinta mais pequenas. São fornecidos a cada 
participante colete, máscara, neck, luvas de protecção. 
Cada participante dispõe de 100 bolas.
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apresentação das
    nossas ATIVIDADES

Desafie os seus alunos!
Jogos de grupo divertidos, lúdicos e formativos.
Dinâmicas que desenvolvem a capacidade de trabalho em equipa, a 
comunicação e assertividade.
 

fun games       

Competição divertida e lúdica.
Em cada torneio são realizados os jogos: corrida de sacos, corrida do 
ovo na colher, corrida de pés atados, corrida da bola entalada e corrida 
de pneus.
Os participantes são divididos em equipas de 8 a 15 elementos.

jogos tradicionais
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Experiência de tiro ao alvo com arco.
São fornecidos aos participantes arcos de iniciação que facilitam o 
sucesso na execução.
Cada participante realiza a actividade até 20 flechas.
 

TIRO com arco

Experiência de tiro ao alvo com zarabatana.
São fornecidos aos participantes zarabatanas que funcionam por sopro.
Atividade acessível a crianças a partir dos 3 anos .
Cada participante realiza a actividade até 40 flechas.

TIRO com zarabatana
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Jogo ideal para quem espírito de explorador!
Jogo realizado no Centro Aventura.
As equipas terão que explorar as pistas que as levarão ao tão desejado 
"tesouro".
 
 

caça-ao-tesouro
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Prova de orientação realizada no centro histórico da Vila de Ponte de 
Lima. Excelente oportunidade para ficar a conhecer o património 
arquitectónico da vila em equipa, de uma forma divertida e em 
competição.

Urban race vila de ponte de lima



Teste a autonomia dos seus alunos!
Corrida de orientação em equipa.
Navegar com a ajuda de mapa e bússola.
Desenvolve a capacidade de autonomia e de trabalho em equipa.
 

ori run    score 75        

Jogo de exploração e descoberta. Corrida contra o relógio, tendo os 
participantes que se orientar através de mapa e encontrar locais 
assinalados no mapa.
Os mais atentos e rápidos serão os vencedores.
 

Foto race quinta pedagógica

Visitar as belas tapadas, passadiços, lagoas, locais de vestígios 
medieval e Centro de Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida 
das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos.
Terminámos o passeio com visita à Quinta Pedagógica.

percurso pedestre das lagoas
e visita à quinta de pentieiros

Percurso com 8 km que liga a Vila de Ponte de Lima e o Centro 
Aventura / Quinta de Pentieiros. Passagem pelo Centro  de 
Interpretação Ambiental das lagoas para visita da exposição 
permanente.
 

caminhada pela ecovia do rio 
lima e lagoas de ponte de lima
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Atividade adequada a iniciantes com mínimo de 10 anos de idade.
O desafio é aprender o posicionamento na prancha e as técnicas
de remada e viragens correctas.
Esta experiência realizada num plano de agua calma, seguro e
controlado para facilitar a iniciação.

Stand-up-paddle na praia fluvial

Passeio de Kayak na Praia Fluvial. 
Percurso ideal para crianças e iniciantes.
Canoagem em águas calmas com início e térmico na Praia Fluvial.
A área envolvente permite associar a esta atividade um agradável
piquenique assim como outras atividades.

kayak - passeio na praia fluvial

info@centroaventura.pt
+351 919 977 056

RNAAT N.º 68/2007

campos 

de férias NR48-DNR

Diverte-te com os teus amigos!
Canta, dança e anima a tua noite com uma sessão de karaoke. 
 

noite de karaoke

Passear na Paisagem Protegida à noite, observando um céu livre de 
poluição luminosa e onde tentaremos também observar e ouvir os 
animais notivagos. 
 
 

caminhada nocturna



Diâmetro: 3 m;
 
 

zorb ball
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Comprimento: 6 m;
Largura: 5 m;
Altura: 3 m:
 

saltitão

Comprimento: 6 m;
Largura: 5 m;
Altura: 3 m:
 

escorrega golfinho

Comprimento: 12 m;
Largura: 6 m;
Altura: 2 m:
 

matraquilhos humanos
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insuflável

insuflável

insuflável

insuflável
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Comprimento: 8 m;
Largura: 3 m;
Altura: 5 m:
 

escorrega pista castelo
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Comprimento: 6 m;
Largura: 3 m;
Altura: 5 m:
 

BASKET CHALLENGE

Diâmetro: 6 m;
Altura: 3 m:
 

DERRUBA O COLEGA

Comprimento: 8 m;
Largura: 5 m;
Altura: 2 m:
 

dinossauro
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