
Campos de Férias Summer Clip – Porto

O Clip trabalha todos os anos para realizar o melhor campo de férias de verão. Juntamos a nossa experiência com as mais 
recentes e inovadoras atividades e diversões do momento, proporcionando a todas as crianças novas vivências e momentos 
inesquecíveis. Os que já conhecem ficam surpreendidos, os que ainda não conhecem ficam maravilhados! E os 
participantes vão ter a oportunidade de praticar e melhorar o seu inglês ao mesmo tempo que se divertem com os amigos. 
Oferecemos uma mais-valia sem custos adicionais.

Programa FULL TIME - de 7 de julho a 14 de agosto de 2014, a decorrer das 09h00 às 18h00, de 2ª a 6ª feira 
(inclui almoço, lanche, atividades e seguro):
Preço: 165€ / semana - Preço para sócios - 125€.
Atividades:
• De manhã - atividades diversas propostas por nós e que variam de acordo com as diferentes faixas etárias: Pintura, Face 
Painting, Surf, Paintball, Caças ao Tesouro, Jogos Tradicionais, Jogos Criativos, Jogos sem Fronteiras na Piscina, 
Insufláveis na Piscina, Passeios de Bicicleta, Bowling, Praia, Escalada, Vela, Rappel, Skate, Ping Pong, Xadrez, Pintura 
de T-shirts, entre muitas outras atividades. Poderá haver semanas em que realizamos uma saída de dia inteiro para um 
parque aquático ou parque temático, como o Aquaparque, Bracalândia, entre outros. Os programas são atualizados todas 
as semanas com atividades diferentes.
• De tarde - 1 oficina à escolha: Artes de Circo, Casting e Publicidade, Culinária e Decoração de Bolos, DJ Academy, 
Estilismo de Design de Moda, Magia, Movie Maker, Surf, Ténis, Pais, mudei o quarto!, Histórias em fuga, detetives em 
ação! e Dance Academy by Liliana Gonçalves.
• Um acampamento por semana de 5ª para 6ª feira facultativo.

Programa PART TIME:
. De manhã: A decorrer das 09h00 às 13h00, de 2ª a 6ª feira (inclui seguro):
- Atividades diversas, que variam semanalmente  e de acordo com as diferentes faixas etárias, como por exemplo:
Pintura, Face Painting, Surf, Paintball, Caças ao Tesouro, Jogos Tradicionais, Jogos Criativos, Jogos sem Fronteiras na 
Piscina, Insufláveis na Piscina, Passeios de Bicicleta, Bowling, Praia, Escalada, Vela, Rappel, Skate, Ping Pong, Xadrez, 
Pintura de T-Shirts, entre muitas outras atividades.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 80€ / semana - Preço para sócios - 70€.
• De tarde: a decorrer das 14h00 às 18h00, de 2ª a 6ª feira (inclui lanche e seguro):

Artes de Circo - Malabarismo, Arame, Trapézio, Acrobacia, Equilibrismo… estas são algumas das muitas técnicas que 
vais poder aprender nas artes de Circo! Vais ter um professor excecional com formação e uma larga experiência na área. 
E no final da semana vais ter a oportunidade de mostrar os teus novos dotes no espetáculo que preparamos todas as 
semanas! Imperdível!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Casting e Publicidade - Queres brilhar num casting para um anúncio de televisão? Inscreve-te na oficina de casting e 
publicidade e vem aprender os truques para causares boa impressão. Vais fazer parte da produção e representação num 
spot publicitário! Junta-te a nós, vamos criar os anúncios mais divertidos!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.
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Culinária e Decoração de Bolos - Na oficina de culinária e decoração de bolos, vais-te divertir a cozinhar e a decorar 
desde a pizza ao cup cake! Com uns cocktails à mistura vais aprender a cozinhar e ainda te vão ensinar técnicas de 
decoração. Ingredientes certos para o sucesso! Aparece e não te esqueças de convidar os teus amigos!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 80€ / semana - Preço para sócios - 70€. 

DJ Academy - Ideal para todos os jovens que queiram expressar o seu talento na área de Disco Jockey!
Nesta oficina terás a oportunidade de aprender a ser um verdadeiro DJ num estúdio completamente  equipado. No final 
da semana terão que mostrar aquilo que aprenderam numa discoteca onde serão os DJ residentes… A não perder!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Estilismo de Design de Moda - Nesta oficina vais aprender técnicas e segredos para remodelares as roupas que já não 
usas, ou se preferires podes fazer as tuas próprias criações! Vais ter como professora a famosa MARIA GAMBINA 
que vai fazer as tuas roupas brilharem de outra maneira. No espetáculo de sexta-feira faremos uma passagem de 
modelos para apresentação da coleção. Não te esqueças do teu kit de costura!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 80€ / semana - Preço para sócios - 70€.

Magia - Nesta oficina vais aprender os mais extraordinários truques de magia para surpreenderes os teus amigos! Os 
professores são mágicos profissionais que te vão desvendar e ensinar truques incríveis que vão deixar todos de boca 
aberta na apresentação do espetáculo que realizamos no final da semana!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Movie Maker - Gostavas de entrar num filme realizado por ti? Esta é a oficina ideal! Vais poder escolher um filme 
que adoras, realizá-lo e interpretá-lo da maneira mais divertida possível. Com a ajuda de um profissional vais-te tornar 
um autêntico ator!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Surf - Se queres aprender a fazer surf ou já sabes e queres melhorar as tuas técnicas, este é a oficina ideal para ti! 
Terás professores especialistas com uma vasta experiência e segurança máxima garantida.
Serão realizados grupos consoante o número de inscrições, com acompanhamento e vigilância total. A escola fornece 
todo o material necessário. Indispensável saber nadar!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
LOCAL: Matosinhos ou Leça.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Ténis - Nesta oficina vais poder desenvolver a tua técnica e tática a jogar ténis, onde vais ter uma abordagem intensiva 
a este desporto. Professores especializados que te vão transformar num jogador de “peso”!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.
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Pais, mudei o quarto! - Estás farto do teu quarto? Achas que falta alguma coisa? É demasiado pequeno ou 
demasiado grande para ti? Se tens algum destes problemas junta-te a nós pois temos a solução ideal!
Com uma arquiteta profissional vais ter a oportunidade de fazer um protótipo com dicas de como mudar, transformar, 
reciclar… e depois para torná-lo real só precisas da aprovação dos teus pais ;) Liberta o “bricoleiro” que há em ti!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Novas oficinas:
Histórias em fuga, detetives em ação! - Nesta oficina vais desenvolver a tua expressão dramática, imaginação e 
criatividade! Sinopse: Enquanto todos se preparavam para as férias, algo de muito estranho aconteceu: A CASA DA 
AVOZINHA FOI ASSALTADA! Convida os teus amigos e venham passar por momentos divertidos a criar a 
história mais fixe! Segue as pistas, descobre as personagens, as ações e cria as tuas próprias histórias! Preparados?
IDADES: 6 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Dance Academy by Liliana Gonçalves - Vem divertir-te a dançar! Vamos criar um grupo cheio de energia para 
dançarem ao som de grandes músicas. Com a professora Liliana Gonçalves vais-te tornar uma autêntica bailarina! No 
espetáculo de sexta-feira vão subir ao palco e apresentarem as coreografias que aprenderam ao longo da semana. 
Aparece!
IDADES: 7 aos 14 anos.
DATA: 7 de julho a 1 de agosto.
PREÇO: 70€ / semana - Preço para sócios - 60€.

Inscrições limitadas e condicionadas às vagas existentes.

Até 3 dias úteis após a inscrição, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Mais informações: www.clip.pt/clipclubs
clipclubs@clip.pt
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