
FÉRIAS DIVERTIDAS COM ATIVIDADES DESPORTIVAS
SEGURAS E ORIENTADAS POR PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS E EXPERIENTES

DE 24 JUNHO A 2 AGOSTO | VERÃO 2019DOS 6 AOS 15 ANOS

WWW.ESTADIO.ULISBOA.P T 

FÉRIAS DIVERTIDAS COM ATIVIDADES DESPORTIVAS
SEGURAS E ORIENTADAS POR PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS E EXPERIENTES

DE 24 JUNHO A 2 AGOSTO | VERÃO 2019DOS 6 AOS 15 ANOS

WWW.ESTADIO.ULISBOA.P T 



As Férias Desportivas Verão 2019 destinam-se a crianças e 
jovens dos 6 aos 15 anos e têm como objetivo proporcionar 
um programa com atividades divertidas, seguras e orientadas 
por profissionais qualificados e experientes.
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ATIVIDADE DATAS
Semana 1 24 de junho a 28 de junho

Semana 2 1 de julho a 5 de julho

Semana 3 8 de julho a 12 de julho

Semana 4 15 de julho a 19 de julho

Semana 5 22 de julho a 26 de julho

Semana 6 29 de julho a 2 de agosto

PREÇOS (ALMOÇO INCLUÍDO; VALOR SEMANAL)
Filhos de estudantes, docentes e 
funcionários do Ensino Superior

80€

Utentes e filhos de utentes 2018/19  
do EULisboa

95€

Outros 115€

Seguro 1,30€

DESCONTOS (NÃO ACUMULÁVEIS)
• 5% - 2ª Semana e seguintes do mesmo utente
• 10% - Aplicável a partir do 2º filho (inclusive) 

na mesma semana;
• Instituições com mais de 20 inscritos na mesma 

semana - o valor individual por participante é 
igual ao de filhos de utentes (a fatura tem de ser à 
instituição), porém as fichas de inscrição tem de 
ser individuais, tais como os contactos dos pais.

DOCUMENTOS A ENTREGAR
• Mostrar cartão do cidadão ou cédula pessoal da 

criança;
•  Mostrar cartão do cidadão ou cédula pessoal do 

pai/mãe caso a criança seja filha de utente ou 
funcionário ULisboa;

• Ficha de inscrição;
• Fotografia a cores;
• Documentos comprovativos de tipo de utente 

(funcionário, utente, etc).
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INSCRIÇÃO
• Obrigatória para semanas completas;
• Data limite de inscrição: 17h30 da terça-feira 

anterior ao início da semana;
• Vagas limitadas.

LOCAIS DE INSCRIÇÃO
• Secretaria do Complexo de Piscinas: 

dias úteis das 9h00 às 19h00
• Academia de Fitness: 

dias úteis das 7h30 às 12h00 / 13h15 às 21h00
• Não se aceitam pré-inscrições.

FORMAS DE PAGAMENTO
Multibanco, cheque ou numerário.

HORÁRIOS E LOCAL DE RECEÇÃO E ENTREGA
• Receção dos participantes: 8h30-9h15
• Saída dos participantes: 17h45-18h30
• Local: Pavilhão nº1 
• Todas as atividades são realizadas no Estádio 
Universitário de Lisboa - Campus da Cidade 
Universitária.

LISTA DE MATERIAL A TRAZER PELO PARTICIPANTE
• Mochila; 
• Calçado e vestuário desportivo; 
• Chapéu; 
• Protetor Solar; 
• Água; 
• Lanche da manhã e da tarde; 
• Atividade na Piscina: fato de banho, chinelos, 
touca, toalha, material para duche.

O programa de atividades especificas é enviado 
aos inscritos na 5ª feira anterior.
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