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PAINTBALL

Inventado por fazendeiros americanos, quando iam aos leilões de gado, 
marcavam os animais com instrumentos rudimentares que disparavam bolas de 
�nta. Julga-se que mais tarde os militares adoptaram esta técnica para efeitos de 
treino, finalmente tornou-se popular como uma ac�vidade despor�va ao ar livre. 
Hoje em dia, o equipamento é bastante sofis�cado, rápido e muito preciso. Inclui 
marcadores (habitualmente chamados de armas) máscaras faciais protectoras e 
ar comprimido que impulsiona as bolas. As bolas são cons�tuídas por gela�na 
biodegradável que se dissolve em água. Paintball não é um jogo de guerra, mas 
uma a�vidade de lazer que desenvolve habilidades estratégicas e tá�cas.

KARTING E BICICLETAS DE MONTANHA  

Sem dúvida, excelentes programas de alívio do stress quo�diano. Qualquer 
pessoa pode par�cipar, mas os par�cipantes devem ter noções básicas sobre 
condução e andar de bicicleta. O acompanhamento será feito por uma equipa 
execu�va e de pessoal especializado. Aventura é um assunto sério para ser 
deixado nas mãos de meros aventureiros. 
Em consonância com este princípio, não deixamos nada ao acaso, na garan�a 
proac�va de altos níveis de segurança.

PEDDY PAPER 

O objec�vo é explorar um local, suas lendas e história,  aprendendo coisas sobre 
a vida quo�diana dos seus habitantes, visitando os lugares mais �picos de forma 
diver�da. Reunidos os par�cipantes, uma explicação sobre as regras gerais do 
jogo, fornecendo-lhes mapas de estradas, numeração da equipa e algum (pouco) 
dinheiro. Às tarefas a realizar serão atribuídos pontos: testes relacionados com a 
observação do espaço, ques�onários temá�cos locais, degustação de doces 
regionais, fotografias, etc… O factor compe��vo é importante mas, no final, as 
pessoas ficarão a conhecer algo mais sobre Portugal, bem como a sua equipa.

SAFARI DE JEEP E HELICÓPTERO  

É uma outra experiência inesquecível. Deixando as estradas pavimentadas e o 
conforto da civilização para trás, saltar para jipes devidamente equipados nas 
mãos de motoristas qualificados, penetrando na vegetação duma floresta 
luxuriante ou conduzindo nos trilhos empoeirados da montanha. No final, um 
ba�smo de helicóptero (cerca de 6 minutos no ar) sobrevoando o cenário 
impressionante dos penhascos ao longo da costa, bem como as pitorescas 
aldeias circundantes.
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