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ATIVIDADES DE DESPORTOS COLETIVOS  
Nos tempos livres todos os participantes instalados nos campos de férias poderão 
usufruir dos diversos campos de jogos para as diferentes modalidades desportivas, 
sendo facultados os equipamentos e materiais adequados. 

CANOAGEM  
Uma aventura no meio aquático que permite a todos desfrutar do domínio de 
navegação em equipamentos Seat-on-Top duplos; coletes e pagaias. Realiza-se no 
Lago biológico e desafia todos à experiência e a jogos entre as equipas como o 
“Fishingball”. 

CIRCUÍTO DE “LOW-ROPES”  
Consiste numa atividade que inclui os mais variados desafios de equilíbrio em circuitos 
de cordas, cujos objetivos e destrezas são equivalentes aos exercícios de Team 
Building. Aqui os medos são ultrapassados pela coordenação individual da 
motricidade dos participantes e o estímulo passa pela cooperação dos elementos das 
equipas que, com a melhor motivação, alcançam o sucesso destes desafios. 

ESCALADA  
Desafio desportivo realizado nas Paredes Artificiais de Escalada do Campo de Férias 
com a máxima segurança e condução técnica. Todos os participantes são equipados 
com equipamentos de proteção individual. Trata-se de uma atividade em que a 
equipa técnica assegura o seu funcionamento e todos os participantes atingem o seu 
próprio objetivo através de uma correta prática de domínio. E numa subida radical 
poderão ser campeões! 

ESTAFETAS AVENTURA E BIGBALL 
 Atividades de desenvolvimento motor e de movimento que remetem para o 
divertimento desportivo, com estações de competição e pequenos desafios de 
cooperação entre as equipas. A motricidade dos participantes é motivada pelo 
divertimento e condução dos nossos animadores. Bigball é um dos jogos mais 
divertidos. 

ESCALADA “SPIDER” 
Desafio desportivo de escalada que possui a particularidade de ser realizado num 
percurso de subida com linha de vida numa malha em rede. Um verdadeiro desafio, 
muito apelativo aos mais aventureiros desportistas! 

  

“FOTO-PAPERS” E “VIDEO-PAPERS”  
Estimulam a originalidade e criatividade de cada um dos grupos. Numa maratona 
digital, o guião de jogo fornecerá a temática para os melhores registos cenografados 
pelos participantes que estarão em concurso direto na competição artística visual que 
será visionada e ofertada a todos os grupos. 
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“FOTOVISIUNÁRIUM” TEMPO DE AVENTURA  
Última atividade que encerra todos os nossos programas. Aqui todos os participantes 
irão visionar a reportagem fotográfica construída durante a sua Viagem Aventura; 
onde serão reveladas as classificações finais das diversas competições; entrega de 
diplomas e oferta da foto reportagem ao responsável do grupo. 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO E AVENTURA  
Caças ao Tesouro; Jogos de Pista; Peddy-Papers; Adventure-Quests; e os Jogos de 
Foto-Orientação são as propostas diferentes aos ambientes de conquista de vitória 
entre equipas adversárias em percursos no campo de férias ou nas zonas periféricas, 
recheados de aventura e desafios, onde os objetivos de jogo diferenciam as 
performances de ação. Alcançar o Tesouro; concluir com avidez e sucesso as tarefas 
de pistas; obter o maior número de respostas certas no contacto com o meio e de 
observação direta; e o domínio de interpretação de uma carta/mapa militar onde a 
bússola dita vitórias; são experiências inesquecíveis e de construção entre os grupos 
que valorizam os melhores objetivos pedagógicos. 

KARAOKE E DISCOTECA 
Quando chega a noite, chega também a festa! Dinâmicas de grupo, concursos de 
dança, competições de Karaoke e momentos de diversão na nossa pista de dança são 
algumas das atividades que sugerimos para uma noite inesquecível.  

LASER-TAG 
Missões repletas de desafios. Campeonatos do novo Paintball sem dor. Laser-Tag é a 
nova atividade com equipamentos eletrónicos. Jogos de equipa com estratégias e 
objetivos de combate/conquista. Os participantes recebem para jogo: Marcador com 
emissores/recetores; Head-Set; Badana. A cooperação, divisão de ações, aventura e 
exploração estimulam o espírito de grupo no cenário do Laser-Forte. 

 

“MEGA-SLIDE”  
Esta é uma atividade radical apenas realizável no Campo de Férias do Cadaval, com 
um circuito aéreo em descida, que atravessa 175 metros do espaço exterior passando 
acima do lago biológico. Trata-se de uma atividade verdadeiramente desafiante com 
todos os sistemas de segurança necessários, onde a paisagem, a velocidade e a 
adrenalina marcam por completo a experiência do participante. 

 OUTROS ESPAÇOS E ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FÉRIAS  
O Campos de Férias do Cadaval permite passeios livres nos seus caminhos entre 
relvados e jardins de contacto com a natureza. Televisão e matraquilhos estão 
também disponíveis para os momentos de descanso e lazer.  

PISCINA  
Com equipamento e acessórios apropriados (fato-de-banho, chinelos e toalha), todos 
poderão desfrutar de um dos espaços mais agradáveis e divertidos do Campo de 
Férias do Cadaval, a Piscina. Aqui, e unida às regras de utilização, a palavra de ordem 
são dos responsáveis de cada um dos grupos, que com a colaboração dos animadores 
poderão obter momentos hilariantes, divertidos e desportivos.  
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STAND UP PADLING  
A recente atividade desportiva de água pode agora ser praticada no Campo de Férias 
do Cadaval. O Cenário natural do Lago Biológico permite em segurança a 
iniciação/batismo da primeira experiência desta modalidade com o equipamento 
certo. 
 

TIRO COM ARCO, ZARABATANA E FISGABALL 
Os Campos de Tiro do Campo de Férias são cenários seguros e ajustados a verdadeiros 
jogos de competição de destreza e pontaria certeira entre os diferentes participantes. 
Com ajuda de Arcos e Flechas; Zarabatanas e Dardos; Fundas e Bolas; serão os 
Bastidores que irão revelar os pontos conquistados por cada equipa. 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


