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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

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 14 anos. 
 

QUEM É A ENTIDADE PROMOTORA? 
A promoção e realização das “Férias Desportivas” são da responsabilidade do Município de Penafiel através do Pelouro do 
Desporto e dos serviços municipais. 

 

QUANDO E COMO SE REALIZA? 
Este programa tem início no dia 1 de julho e termina no dia 2 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. Os inscritos serão divididos em grupos homogéneos em função da respetiva 
faixa etária. 
 

QUAIS OS LOCAIS E ATIVIDADES PREVISTAS? 
Os espaços físicos e atividades a serem desenvolvidas serão os seguintes: 

 Complexo Piscinas Municipais de Penafiel: Jogos Aquáticos; Pólo Aquático; Ténis; Voleibol; Futebol; Jogos Tradicionais. 
 Parque Radical: Gincana desportiva; Basquetebol 3x3. 
 Parque do Sameiro: Caça ao Tesouro; Pic Nic. 
 Cinemax: Cinema. 
 Cidade do Porto: Jumper´s - Camas Elásticas. 
 Praia de Matosinhos: Surf. 

 

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 5 de junho e 26 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. Em casos de excesso de candidatos, será sempre dada prioridade aos jovens que participem pela primeira 
vez. 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 seguintes: 

 Sejam oriundos de agregados familiares com dois ou mais filhos dependentes; 
 No último ano letivo, beneficiaram de escalão A ou B, no âmbito das medidas de ação social escolar; 
 Sejam oriundos de agregados familiares em que pelo menos um dos progenitores se encontra inscrito como associado 

do Serviço Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Penafiel. 
 

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 da Escola Básica de Igreja - Milhundos será o local do almoço o qual será servido entre as 12h30 e as 14h00. 
 

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 professores devidamente habilitados e designados 
para este programa. 
 

QUAIS OS CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES? 
Unidade de Gestão do Desporto: 255710700, Ext. 109/110/157 e Serviços do Balcão Único: 255710700, Ext. 215/251/252. 




