Campismo do Porto
Secção Clube
Cursos de Montanhismo
de Cursos de Escalada
Montanha Acções de formação

Campismo do Porto
Secção Clube
Marcha de montanha
de Escalada
Montanha Alpinismo

Locais acessiveis apenas para os mais bem preparados! Pirinéus - Espanha

Um amanhecer diferente nos Pirinéus. Ordesa - Espanha

Viver a natureza.

Tradição em aventuras.

Campismo do Porto
Secção Clube
A Secção de Montanha
encontra-se
na
de Federação defiliada
Campismo
Montanha e Montanhismo de Portugal

A Secção de Montanha do CCP nasceu há mais de 25 anos, formada por um grupo
de sócios apaixonados pela modalidade, até então pouco conhecida em Portugal.
Pretenderam assim, criar condições para a sua prática e desenvolvimento neste
Clube.
O seu trabalho não foi infrutífero. Desde então muitos praticantes passaram por esta
Secção que muitas metas atingiu no âmbito do Montanhismo.
Alpes, Pirinéus, Picos da Europa, Gredos, para além do Gerês, Serra da Estrela e
muitos outras zonas de montanha ou escalada, são os locais habituais de
actividade, mas não os únicos. Também outros pontos do globo, nomeadamente o
norte de África e as grandes escaladas rochosas na América do Norte foram palco de
actividades realizadas pelos Montanheiros da Secção.
Para além desta vertente mais prática, a Secção de Montanha é também um espaço
de reunião, convívio e cultura, tendo para isso reuniões semanais todas as noites
de quinta-feira na sede do CCP.

Clube Campismo do Porto

Campismo do Porto
Secção Clube
Marcha de montanha
de Escalada
Montanha Alpinismo
Actividades de fins de semana, Portugal e Espanha
Actividades de vários dias nos Picos da Europa,
Gredos, Pirinéus, Alpes, Atlas e América do Norte
Acções de formação de várias actividades

Aqui, poderás encontrar gente diversa com interesses comuns na área dos
desportos de montanha mas com uma igual paixão e respeito pela natureza.

Cursos de Montanhismo e Escalada

Tentando divulgar este espirito, a Secção está também virada para o exterior,
promovendo a modalidade através das várias actividades de marcha e escalada que
anualmente organiza, colaborando com estabelecimentos de ensino ou entidades
externas e através de sessões de divulgação.

A SECÇÃO DE MONTANHA REÚNE ÀS 5.as FEIRAS NA SEDE DO CLUBE
PELAS 21H30

Neste âmbito, tem sido particularmente importante a formação de novos praticantes.
São ministrados anualmente cursos e acções de formação, que vão desde os
destinados à iniciação ao montanhismo ou à escalada, até aos mais avançados,
realizados nos Alpes.
Até hoje muitos se juntaram a nós na prática de um desporto salutar, ou em busca da
aventura e da natureza. Fica aqui o convite a todos quanto também partilhem destes
ideais.
Secção de Montanha

(Edifício ao lado do Museu Soares dos Reis junto ao Hospital Stº António)

Visita-nos, a secção esta aberta a todos quantos desejem praticar
actividades de montanha!
Morada: Rua D. Manuel II ,30 - 4050-342 PORTO
Telefone: 222 011 507 / 222 087 960
Fax: 222 002 694
Email: geral@ccpmontanha.com
Site: www.ccpmontanha.com

Umas férias diferentes. Gredos - Espanha

Levar a adrenalina ao máximo. Srª do Salto - Paredes

Viver a natureza.

Tradição em aventuras.

