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Coordenadora: Sara Vieira  |  +351 962 616 746  |  saravieira@diver.com.pt

Dos 12 aos 18 anos

BOOTCAMP

DIVERLANHOSO

2022

Coordenadora: Sara Vieira    |    +351 96 261 67 46    |    saravieira@diver.com.pt

DESPORTO E AVENTURA

COMPANHEIRISMO

SUPERAÇÃO

PORQUE A AÇÃO FAZ A DIFERENÇA
Vamos preparar os jovens para um futuro melhor!



  

Lugar de Porto de Bois - Oliveira
4830-602 Póvoa de Lanhoso, PORTUGAL

+351 962 616 746
saravieira@diver.com.pt @diverlanhoso

www.diver.com.pt

A DIVERLANHOSO é quem dá as cartas no que 
respeita à organização e dinamização de Campos de 
Férias e, no que respeita aos BootCamp’s, a coisa não 
difere. 

As férias são a altura ideal para, além de partir à aven-
tura, procurar reforçar a identidade, valores e traba-
lhar no nosso eu, físico e psicológico. 

Dos BootCamp’s levam dias marcantes, amizades 
para a vida e aprendizagens que certamente serão 
úteis no futuro. Sim, porque neles trabalham-se a 
disciplina, regras, foco, raciocínio e habilidade…. 
Tudo isto e muito mais! 

Assim, durante os Campos de Férias- BootCamp’s vais estabelecer uma relação de proximidade e 
respeito pela natureza e colegas, ultrapassar os aqueles que achas que são os teus limites e desenvolver 
competências físicas, psicológicas e sociais. Tudo isto, num só lugar!

Por isso, se tens entre 12 e 18 anos e procurar algo que te leve ao limite, mas que te permita 

ultrapassá-lo, os nossos BootCamp são o que procuras. Eles prometem ser o teu maior desafio e o teu 

maior orgulho. 

Desafia o teu próprio limite 

e junta-te a nós



O QUE É O CAMPO DE FÉRIAS- BOOTCAMP? 
E O QUE DEVO ESPERAR DELE? 

Lugar de Porto de Bois - Oliveira
4830-602 Póvoa de Lanhoso, PORTUGAL

+351 962 616 746
saravieira@diver.com.pt @diverlanhoso

www.diver.com.pt

Nos Campos de Férias Militares, Disciplina e Superação são as palavras de ordem. É verdade…. Aqui o 
foco és tu e, por isso, trabalhamos a tua motivação para que aprendas a trabalhar, diariamente, no teu 
sucesso físico e mental. A tua melhor versão és tu quem define. Nós ajudamos a que trabalhes as skills chave 
ao nível comportamental, físico e psicológico…. Aquelas que tornarão o teu futuro ainda mais risonho e 
brilhante. Sim, porque o foco, a disciplina e a regra definirão o teu sucesso enquanto ser-humano. Acredita!

Assim, espera dos BootCamp’s nada menos, nada mais, do que Partilha, Cooperação e Entre-Ajuda 
com os teus colegas, os quais deves sempre Respeitar, assim como deves respeito a quem te acompanha, 
lidera e ensina: um militar e um monitor.

Sabemos que muitos de vocês deixam os TPC’s para a última hora e só arrumam o quarto ao 3º ou 4º aviso 
dos vossos pais, aquele em que já ouvem o vosso primeiro e segundo nome (quem nunca!)…. É a esses 
mesmos sermões que te queremos poupar. Organização e Responsabilidade são duas virtudes que são 
trabalháveis e que se conquistam com esforço e dedicação.

Mas mais do que aprender a lidar e a respeitar Regras, os BootCamp’s vão trazer ao de cima o Líder que 
há em ti. Trabalhar na tua Autoestima, Valorização Pessoal e Positivismo é imprescindível para que 
possas reconhecê-lo e trazê-lo ao de cima em tudo aquilo que fazes.

Seja na escola, universidade, emprego, no clube do desporto que praticas, ou na própria família, estás 
sempre consciente de que tens de aprender a lidar com pessoas diferentes e a cooperar com elas e, por isso, 
deves aprender o peso da palavra Responsabilidade Coletiva.  E nós estamos aqui para te guiar, a ti e 
aos teus colegas, com quem formarás uma equipa vencedora, quer nos BootCamp’s, quer no futuro. Sabem 
porquê? Porque além de trabalharmos as vossas Capacidades Psicológicas, vamos também trabalhar a 
vossa Destreza Física e Coordenação Motora.

Assim, quando regressares às aulas, vais rebentar com a escala de avaliação, quer a matemática, português, 
história ou ciências, quer em educação física e deixar os teus pais, professores e amigos boquiabertos! E 
perguntaste como podemos estar tão certos disto, certo?! Nós explicamos. Lembra-te, dos BootCamp’s 
sairás sempre numa versão melhor de ti: com maior foco, atenção, disciplina, destreza e motivação. Sairás 
sempre mais forte do que como entraste- quer a nível mental, quer a nível físico. E só por isso, sairás 
vencedor!



BOOTCAMP DE VERÃO DE 7 DIAS 
de 03 a 09 de julho  
de 17 a 23 de julho  
de 31 de julho a 06 de agosto    

Nota:
Qualquer um destes programas poderão ser realizados fora das datas definidas com mínimo de 10 participantes. 

PROGRAMA DOS BOOTCAMP’S
O que vou fazer durante o campo? 
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QUANDO PODES FAZER OS NOSSOS BOOTCAMP’S:
BOOTCAMP DA PÁSCOA DE 7 DIAS 
de 10 a 16 de abril 

Todos os dias aqui no Campo de Férias Militar serão um desafio, do qual vais sentir-te mega realizado 
quando te deitares e perceberes que a sensação de superação é das melhores que podes sentir no mundo! 

Prepara-te para o friozinho na barriga quando vires os teus pais irem embora depois de te deixarem no 
Campo! Vais sentir o entusiasmo e curiosidade por aquilo que te espera! Vais estar ansioso por superar 
medos, limitações e inseguranças, junto de outros colegas que, tal como tu, viverão dias únicos e 
memoráveis. Sim, porque vais lembrar-te sempre do Campo e de quem esteve ao teu lado. 

E, por isso, na mala, além dos teus pertences, aconselhamos a que tragas muita bateria extra (sim, porque 
vais precisar de muita energia!). 

Os dias no BootCamp são preenchidos e exigentes- (não te contentarias, com menos certo?!)- com muitos 
Desafios, Provas Físicas e Psicológicas, Atividades de Aventura, Contacto com a Natureza e 
Espirito de Equipa também. Desligas do mundo tecnológico e dos livros, para poderes conectar contigo 
mesmo, trabalhar no teu eu a todos os níveis. 

O programa é sempre muito completo, já que é especialmente escolhido a pensar na tua formação, 
desenvolvimento pessoal e coletivo. E por isso mesmo, todos os dias vais ser posto à prova com Exercícios 
motores Militares, Treinos de Obstáculos, Provas de Orientação, Cursos de Primeiros Socorros e 
Formações ligadas à Sobrevivência e Socorrismo. Além disso, vais poder trazer ao de cima o teu lado 
mais aventureiro, em Atividades de Aventura como Escalada, Paintball, Canyoning, Rappel, 
Campismo e muito mais… É verdade! Vem preparado porque tudo é possível no Campo de Férias Militar. 

Os BootCamp longe dos pais vão ajudar-te a perder alguns medos, a trabalhar algumas fragilidades e, mais 
do que isso, vão tirar-te da zona de conforto … e lembra-te que é fora dela que vais encontrar a tua melhor 
versão… 



Serviços incluídos

Preços
Páscoa 7 dias                                     395€/ pax
Verão 7 dias                                        420€/ pax
Todos os valores incluem IVA à taxa legal em vigor.

Descontos não acumuláveis.

Descontos
Irmãos                  5%

Participantes do ano anterior ou atual     5%
Grupos superiores a 15 participantes       5%
Inscrições até 31/12 (Campo de Férias Páscoa)         10%
Inscrições até 31/03 (Campo de Férias Verão)          10%

Serviços Extra

Atividades de manhã, a tarde e a noite, bem como 
equipamentos e materiais necessários;  

Estadia em regime de campismo;  

5 refeições diárias (Pequeno-almoço, Almoço, 
Lanche, Jantar e Ceia);

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade 
civil; 

Acompanhamento de monitores 24 horas por dia.

Procedimento para a inscrição - Quais os passos que tens de seguir?

Deverá escolher a data pretendida e após escolha deverá preencher a  1

2

3

email: saravieira@diver.com.pt , juntamente com um 
comprovativo de pagamento do valor total do programa. Transferência bancária para o 
IBAN: PT50 0033 0000 27980028029 45 Millennium BCP. 

Uma semana antes da data escolhida, serão novamente contactados com informações importantes a ter 
em conta no dia do check-in.

Uma vez recebidas a ficha e o comprovativo de pagamento, será enviado um email de confirmação 
da inscrição. 

4

Ficha de inscrição

Dia extra: 80 € (24 horas)

Aluger de saco cama: 20 €

Serviço de lavandaria:  9 €/lavagem/pessoa
Taxa de envio de perdidos e achados: a partir de
10€/ peça 
Serviço de transporte: Sob consulta

Condições de cancelamento
Cancelamentos efetuados até 7 dias da data da realização do programa - perda total do depósito
Em caso de desistência no decorrer do Campo, não é reembolsada nenhuma parte do valor.  

Nota:
As nossas vagas são limitadas e as inscrições são registadas por ordem de reserva. 
Desta forma, aconselhamos a que faça a inscrição com a maior brevidade possível, de forma a garantir vaga no 
nosso campo de férias.
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PERGUNTAS FREQUENTES

De uma forma geral como funciona o vosso Bootcamp? 
Muito resumidamente, os nossos BootCamps decorrem durante o período das férias escolares da Páscoa e 
Verão. Estes têm duração de 7 dias e destinam-se a jovens dos 12 aos 18 anos. Os BootCamps incluem 
treino militar todas as manhãs, atividades de formação, desenvolvimento pessoas e aventura durante o dia 
e a noite, alimentação completa (5 refeições diárias), acompanhamento permanente, alojamento em 
campismo e seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais.  

Tenho que ir levar o participante ao campo 
ou há algum serviço de transporte? 
Por norma, os encarregados de educação acompanham o seu educando ao Campo, não só com o intuito de 
conhecer o espaço, mas também para trocar informações e esclarecer dúvidas junto dos monitores e 
instrutores.

Em todo o caso, fazemos o possível para auxiliar no processo de deslocação, se assim for necessário. 

Quais são os benefícios de fazer um Bootcamp?  
O Campo de Férias Militar é uma mais-valia para a formação das crianças e jovens, quer a nível físico, quer 
a nível psicológico e social. 

Mais do que manter as crianças e jovens ocupadas durante as férias…. O BootCamp permite-lhes enraizar 
valores e pôr em prática aprendizagens que terão enorme impacto positivo na vida futura. 

Trabalhamos o desenvolvimento de variáveis como a autoconfiança, autoestima, autoconhecimento, 
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolvimento de agilidade e 
destreza física, desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento de adaptação, maior independência, 
desenvolvimento de talentos, interesses e valores e melhora a sua capacidade de relacionamento com os 
outros. 

O participante não conhece ninguém, vai ser fácil a integração?  
Sabemos qual a melhor forma de integrar uma criança/jovem. Além de mantê-los ocupados com um 
programa muito completo, temos atividades especificas que exigem trabalho em equipa, partilha e 
cooperação. Terá de haver entre ajuda em diversos momentos, pelo que precisarão uns dos outros, 
inevitavelmente. E é nesses momentos de necessidade, que se criam os maiores laços entre as pessoas. 

Contudo, e em caso de existir alguma dificuldade na integração, quer o monitor, quer o formador militar, 
estarão muito atentos e preparados para intervir e encorajar nesse sentido. 
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O que devo por na mala?  
Saco-cama (obrigatório);
Saco de plástico pequeno identificado com o nome para colocarem o telemóvel;
Sapatilhas 2/3 pares (1 de corrida);
Chinelos de dedo (para o banho);
6/7 t-shirts (de preferência verde militar)
2 camisolas polares, um casaco quente impermeável, roupa de licra justa ao corpo, exemplo: camisolas 
e leggins; 
Calções e calças;
Produtos de higiene pessoal (shampoo, gel de banho, desodorizante, pasta e escova de dentes), 
toalha de banho, saco para a roupa suja;
Bikini/Fato de Banho/Calções, toalha de praia, protetor solar, boné, luvas de pratica desportiva, 
mochila de ombro, pulseira repelente para os mosquitos; (Verão)
Roupa ou acessórios para os jantares temáticos (é opcional).
Jantar de Gala – roupa de gala, por exemplo vestido, calça clássica, camisa de preferência branca. 

Relembramos que o vestuário trazido está sujeito a danos, perdas e/ou trocas acidentais entre participantes. 
Aconselhamos a que haja o cuidado de identificar os bens, através de uma etiqueta onde conste o nome. 

O que é que não se pode levar para o campo? 
Não aconselhamos, por dois motivos em especial, a que tragam objetos de valor como máquinas 
fotográficas, ipad, relógios, pulseiras, roupas, entre outros. Em primeiro lugar porque queremos que o seu 
filho usufrua dos momentos de tempo livre para interagir com os outros participantes e, em segundo lugar, 
porque a DiverLanhoso não se responsabiliza pela perda/extravio e estrago destes objetos durante a 
realização do Campo de Férias.

É estritamente proibido trazer tabaco, álcool, drogas, objetos perigosos (facas, canivetes, isqueiros, 
fogo-de-artifício) etc. Não é permitido fumar ou beber bebidas alcoólicas durante o decorrer do Campo de 
Férias. 
Nota: Em caso de alguma criança/jovem incumprir com algum destes itens será imediatamente suspenso do 
Campo de Férias.

A DiverLanhoso encontra-se situada no norte de Portugal, mais concretamente na Póvoa de Lanhoso, concelho 
pertencente ao distrito de Braga. Se vierem na Direção Braga – Póvoa de Lanhoso, deverão seguir a Nacional 103 
até a saída EM600 em direção Serzedelo. 
** Sugerimos que insiram no GoogleMaps “DiverLanhoso” e vêm cá ter diretos. 

Como chegar ao parque?  

IMPORTANTE
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A receção é feita no interior do parque, junto da Zona do Campismo, local onde pernoitam os participantes

A receção é feita pelos monitores e instrutores que acompanham o grupo durante toda a semana. 
Assim, os participantes são recebidos aos domingos, entre as 14H00 e as 16H30, em horário diferente para 
cada grupo (de 10/12 participantes), de forma a facilitar a comunicação dos pais com os monitores e 
instrutores. (**esse horário será enviado por email até 5 dias antes da data)
No momento da entrega do participante, dão-se as apresentações e o esclarecimento de possíveis 
dúvidas/questões. 
A instalação do participante no campismo é da responsabilidade dos nossos monitores.

Nota: deverá comunicar aos monitores caso haja problemas de saúde, medicação, deficiência ou alguma situação 
recente que tenha afetado o participante, para que possamos prestar os cuidados essenciais e, claro, agir de acordo 
com a sensibilidade necessária.
Também a medicação que os participantes trazem é entregue aos monitores e guardada num local seguro, 
devidamente identificada com o nome do participante e com as respetivas instruções de uso.
Deverá também ser comunicado se o participante traz com ele telemóvel para que o mesmo seja entregue aos 
monitores.

Onde é feita a receção dos participantes?  

Por quem é feita a receção dos participantes e como funciona?   

Quem acompanha os participantes?

Os participantes podem usar telemóveis?  

Os participantes são acompanhados 24 horas por dia por um monitor e um formador militar (com 
experiência de campo na área militar), ambos com sujeitos a seleção prévia e rigorosa. Temos uma equipa 
dotada de profissionalismo, responsabilidade, dedicação e dinamismo.

Todos a equipa apresenta-se, obrigatoriamente, com currículo, registo criminal e atestado médico a 
comprovar robustez física e psíquica.

O uso do telemóvel é limitado a +/- 1 hora por dia, normalmente entre as 19H30 e 20H30. Esta regra é 
fundamental para quebrar a dependência do telemóvel e aumentar a capacidade de socialização com 
outros participantes.

Fora desse horário, os telemóveis são guardados pelos monitores.

Será fornecido por e-mail, o contacto telefónico dos monitores que irão acompanhar o grupo, para que os 
pais possam contactar nas restantes horas do dia/noite, caso haja essa necessidade.

Nota: Se os monitores não atenderem, não fiquem preocupados, por vezes estão em atividades ou em sítios 
com barulho que impedem a audição da chamada.
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Devo deixar dinheiro com o participante?    
Os jovens têm todas as refeições incluídas (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia). Contudo, temos 
à disposição dos jovens um bar onde podem comprar gelados, chocolates, doces e etc....

O dinheiro fica a responsabilidade de cada participante. 

O alojamento no programa BootCamp é feito em regime de campismo, (tendas da DiverLanhoso) sendo que 
o desafio de uma das noites será o de construírem o seu próprio abrigo. 

Onde é que ficam a dormir? 

Quando e como é feita a higiene pessoal?  
No que diz respeito à higiene pessoal, todos os participantes são supervisionados para que cumpram com a 
rotina higiénica diariamente. A nossa política é que todos tomem um duche diário antes do jantar e lavem 
os dentes de manhã e à noite. Dispomos de balneários na zona do campismo, sendo que todos os chuveiros 
são individuais e divididos, para que os participantes possam ter a sua privacidade.

Onde fazem as refeições e como é feita a ementa?   
As refeições são feitas tanto na cantina do nosso restaurante como em zonas de PicNic. As ementas são 
cuidadosamente elaboradas a pensar, tanto quanto possível, no gosto dos nossos participantes.

O peixe e a carne são variados e a sopa, legumes e fruta está presente em todas as refeições. 

Sempre que, por questões de saúde, um dos participantes necessite de uma dieta especial, os nossos 
serviços estão aptos para tal situação.

O campo, as atividades, em geral tudo é seguro?   
A segurança dos jovens é a nossa maior prioridade.
Os nossos participantes são acompanhados 24 horas por dia sendo que o decorrer do programa, além de 
cumprir com as respetivas normas de segurança, será rigorosamente supervisionado pelo formador e 
monitor, ambos altamente qualificados e experientes.
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O que acontece em caso de algum participante incumprir alguma
regra?   

Como já acima referenciado, são proibidos objetos perigosos, assim como atitudes desrespeitadoras, 
perigosas ou violentas (verbais ou físicas), para com a equipa de monitores/instrutores como e para 
com algum participante. 
As regras a seguir durante a realização do campo, serão apresentadas pela equipa de monitores a todos 
os participantes logo no primeiro dia.  
Em caso de incumprimento por parte de algum participante, a equipa de monitores comunicará à 
coordenação que tratará de informar os pais/encarregados de educação do ocorrido. 
Em casos graves, a DiverLanhoso está no direito de encaminhar o participante para casa.

Nota: Felizmente, estas situações são muito raras. No entanto, se assim for, não haverá qualquer 
reembolso.

Quando e a que horas devo ir buscar o participante?   
O dia de check-out é aos sábados e o horário de recolha dos participantes decorre entre as 10H00 e as 
12H00. O local é o mesmo do check-in. 

Se não puder ir buscar o participante?  
Apenas o encarregado de educação, ou alguém nomeado por ele em registo escrito, assinado e com a 
devida identificação, terá autorização de levar o participante a sair das instalações.
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DEIXAMOS ALGUNS TESTEMUNHOS DE PAIS 
E PARTICIPANTES QUE NOS ENCHEM O CORAÇÃO…    

“Obrigada à equipa. O João veio 
contentíssimo e diz que vai seguir a carreira 
de militar aos 18 anos. A ver se não muda de 
ideias lol. Fez muitos amigos e diz que agora 
sente-se mais forte (com mais músculos lol).”

“O meu filho veio outro do BootCamp. Já não 
passa a vida a jogar no computador e procura 
ir mais para o jardim jogar à bola, andar de 
bicicleta e brincar com os cães. Gostou muito 
do guia e diz que fez muitos amigos. Está 
sempre a ligar-lhes para conversarem.”

“Os miúdos estão histéricos com a 
experiência. Adoraram. Dizem que para o ano 
vão voltar. O que mais gostaram foi construir 
o abrigo e o que menos gostaram foi de comer 
ração militar. Obrigada e parabéns pelo 
desfecho positivo. Até para o ano.”

“As minhas filhas vieram muito contentes e já 
pediram para ir para o ano de novo. Quero 
agradecer a toda a equipa pelo trabalho 
fantástico.” 
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Quem Somos? 
O Grupo Diver é a marca mãe de três grandes projetos inseridos no ramo turístico: a DiverLanhoso, a 
DiverMinho e a DiverEstrela. 
Com principal foco na Natureza e na Aventura, o propósito maior do Grupo é um: o de proporcionar 
experiências únicas, diferenciadas e holísticas ao cliente. 
Assim, o Grupo Diver já abraçou três destinos imperdíveis, dotados de grande riqueza natural, cultural, 
histórica e paisagística: a Póvoa de Lanhoso, em Braga; Caminha, em Viana do Castelo e a Serra da Estrela. 
Nestes locais idílicos encontram-se os três Parques Aventura acima mencionados. Desde atividades 
desportivas, a experiências culturais e entretenimento, a oferta é vária e diversificada para todo e qualquer 
público- seja ele famílias, grupos de amigos, escolas, empresas, etc.
Com a ambição de dinamizar o Turismo de Aventura e Natureza, o intuito é o de continuar a alargar 
horizontes, com projetos repletos de novidade, qualidade e excelência.

diverLANHOSO


