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PERGUNTAS E RESPOSTAS  (P&R) 
 

O que são as Férias Desportivas? 
Genericamente são definidas como um programa de ocupação dos tempos livres, não residencial, com uma 
oferta de um conjunto de atividades desportivas e de lazer programadas e adequadas para jovens entre os 7 e 
os 12 anos. 
 

Quem é a entidade promotora? 
A promoção e realização das “Férias Desportivas”, é da responsabilidade do Município de Penafiel através do 
Pelouro do Desporto e dos serviços municipais.  
 

Quando e como de realiza? 
Este programa tem início no dia 2 de julho e termina no dia 3 de agosto. As atividades irão decorrer 
semanalmente de 2.ª a 6.ª feira entre as 09h00 e as 17h30 nos espaços desportivos e de lazer do Complexo de 
Piscinas Municipais de Penafiel, com eventual saída para outras instalações e espaços municipais. Os inscritos 
serão divididos em grupos homogéneos em função da respetiva faixa etária.  
 

Quais os locais, e que atividades estão previstas?: 
Os espaços desportivos integrados no Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel serão reservados para o 
desenvolvimento das modalidades desportivas e atividades lúdico/recreativas nomeadamente as piscinas 
cobertas, as piscinas ao ar livre, os campos de ténis, a sala de ginástica, o campo de futebol de 7 e pista 
circundante. Serão ainda incluídos outros espaços como o campo de basquetebol do parque intergeracional 
das lajes, o pavilhão da Escola Secundária e o espaço do jardim do Sameiro. Poderão ser considerados, em 
determinadas circunstâncias, outros espaços desportivos e de lazer aos quais serão adaptadas atividades e 
modalidades em função das suas caraterísticas técnicas.  
Serão programadas semanalmente as modalidades tradicionais de pavilhão, as modalidades de boccia kids, 
Iniciação ao golfe, iniciação ao ciclismo, mini-pólo, natação, zumba/dança, artes marciais, jogos de raquetes 
(badminton, ténis e ténis de mesa), jogos tradicionais e populares, bem como, de outras atividades paralelas de 
natureza lúdico/recreativa.  
 

Quando e como se pode fazer a inscrição? 
As inscrições podem ser efetuadas presencialmente junto dos serviços do Balcão Único ou através da página 
web do município de Penafiel, entre os dias 4de junho e 27 de julho. A ficha de inscrição prevê a inscrição 
máxima em 2 semanas à escolha do participante. Podem, no entanto, inscrever-se em mais do que duas 
semanas, desde que existam vagas nas semanas do respetivo interesse. O valor a pagar pela inscrição é de 
25,00 €, podendo obter um benefício de 20% sobre aquele valor, desde que se enquadre nos requisitos 
previstos nas normas de organização de funcionamento. 
 

Locais de concentração e saída? 
O Complexo de Piscinas Municipais será sempre o local das entradas e saídas diárias para o programa. A 
receção e o registo de entrada serão entre as 08h30 e as 09h00, sendo a recolha dos participantes pelos 
respetivos encarregados de educação entre as 17h30 e as 18h00 
 

Qual o local das refeições? 
O refeitório do Centro Escolar de Milhundos será o local do almoço o qual será servido entre as 12h30 e as 
13h30. 
 

Qual é o material que o participante deve levar? 
Os participantes devem chegar ao local de concentração munidos de vestuário adequado para as atividades 
desportivas bem como, do material para as atividades aquáticas designadamente calção ou fato de banho, 
touca, entre outros. Nas atividades de ar livre, para além do vestuário desportivo adequado, aconselha-se aos 
participantes a utilização de boné e protetor solar. 
 

Quem são os responsáveis pelo desenvolvimento das atividades? 
O enquadramento técnico é da responsabilidade dos coordenadores e dos monitores devidamente habilitados 
e designados para este programa. 
 

Quais os contactos para esclarecimentos, informações ou dúvidas sobre o programa? 
o Unidade de Gestão do Desporto: 255710700, Ext. 109/110; 
o Serviços do Balcão Único: 255710700, Ext. 215/251/252; 
o Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel: 255718080. 




