
 
 

Inscrições a partir do dia 6 de junho, na secretaria das Piscinas Municipais  

FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO ESTÃO DE VOLTA  

A MANGUALDE PARA ANIMAR OS JOVENS DO CONCELHO 
INICIATIVA DIRIGIDA ÀS CRIANÇAS ENTRE OS 8 E 14 ANOS 

DECORRERÁ DURANTE O MÊS DE JULHO  

 
As Férias Desportivas de Verão do Município de Mangualde estão de volta para uma nova 

edição, que decorrerá entre os dias 4 a 29 de julho. Destinadas a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 8 e os 14 anos de idade, têm como objetivo promover a ocupação 

saudável dos tempos livres dos jovens no período de férias escolares e pausas pedagógicas, 

através da prática de atividades lúdico-formativas e incentivar o conhecimento de diversas 

regiões do País. 

 

O programa das Férias Desportivas de Verão irá compreender atividades desportivas e 

aquáticas, tais como, praia, praias fluviais, piscinas municipais, visita ao NaturWaterParK, 

situado em Vila Real e ao Jumpers Trampolins, localizado no Porto. 

 

A iniciativa decorrerá no horário das 9h às 17h30 e as atividades previstas no programa 

desenrolar-se-ão nas instalações desportivas municipais, noutros espaços igualmente com 

condições para a prática desportiva, ou enquadrados nas atividades. 

 

As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de um formulário que estará 

disponível nas Piscinas Municipais de Mangualde. Mais informações através do contacto 

telefónico 232 619 820. O regulamento desta iniciativa poderá ser consultado aqui. 

 



PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 

Semana de 4 a 8 de julho – inscrições de 6 a 10 de junho    

Semana de 11 a 15 de julho – inscrições de 13 a 17 de junho  

Semana de 18 a 22 de julho – inscrições de 20 a 24 de junho  

Semana de 25 a 29 de julho – inscrições de 27 de junho a 1 de julho 

   

PREÇÁRIO: 

42,90€ p/semana (inclui almoço e lanche) 

 

Mangualde, 3 de junho de 2022. 
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