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Vagos em Ação Júnior Férias de Verão 2016 

A Câmara Municipal de Vagos, em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Va-
gos e a Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, encontram-se a organizar o 
programa  “Vagos em Ação Júnior - Férias de Verão” composto por um conjunto de 
atividades lúdicas e desportivas onde os mais novos poderão continuar a aprender 
durante as férias. 

Esta atividade realiza-se de 20 de junho a 15 de julho, distribuída por duas quinzenas: 
1.ª quinzena de 20 de junho a 1 de julho e a 2.ª quinzena de 4 a 15 de julho, funcio-
nando todos os dias úteis, das 8h30 às 18h30, com ponto de encontro no Pavilhão 
municipal. 

Crianças e Jovens entre os 6 os 15 anos poderão contar com uma diversidade de ati-
vidades durante as suas férias de verão desde ateliers ligados à música, empreende-
dorismo, expressões, ervas aromáticas e leitura, a atividades desportivas, como o fu-
tebol, basquetebol, andebol, ténis de mesa, natação, canoagem, stand up paddle, 
surf, equitação, jogos tradicionais, caminhadas, dança desportiva, zumba, entre ou-
tros. Haverá espaço, também, para diversas idas à praia e visitas a espaços do conce-
lho (C3, Biblioteca, Museu do Brincar, Bombeiros) e fora dele. 

O valor de inscrição é de 80,00€/participante por quinzena ou 140€/participante pe-
las duas quinzenas.   

No caso de inscrições de mais do que um filho, os valores passam a 70€ /participante  
por quinzena e 120€/participante pelas duas quinzenas. 

As inscrições podem ser feitas no atendimento ao público da Câmara Municipal de 
Vagos,  de 2.ª a 6.ª feira, das 9h às 16h, e de 2.ª a 6.ª, das 17h00 às 21h30 e sábados, 
das 8h30 às 13h30, na secretaria da Piscina Municipal.   

Os prazos de inscrição são os seguintes: 1.ª quinzena até dia 16 de junho e 2.ª quin-
zena até dia 25 de junho. 

No ato da inscrição deverão ser entregues a ficha de inscrição, devidamente preen-
chida, e a declaração de transporte, aqui disponibilizadas, juntamente com as foto-
cópias do cartão do cidadão do participante, do encarregado de educação e do(s) 



	  
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas  

Nota de Imprensa n.º 50 |  6 de junho de  2016	  

Para mais informações contactar o gabinete de comunicação | 234 799 600 | 968 564 010 | comunicacao@cm-vagos.pt 

familiar(es) autorizado(s) para o transporte do jovem. Deverá ser entregue, se aplicá-
vel, uma fotocópia do cartão de subsistema de saúde (ADSE, outros) 


