
Há atividades
para todos, mas
preços não são
para todas
as carteiras

Ocupar os filhos nas férias
não fica barato, mesmo
em programas públicos
custo À semelhança do que tem
acontecido em anos anteriores, os

programas dinamizados nas fé-
rias de verão têm este ano preços

que podem não ser acessíveis a
muitas famílias. Mas, em alguns
casos, o valor varia consoante o

escalão.

Em Valongo, o "TOK'A MEXER
Valongo", que dura 10 semanas,
tem atividades desportivas de
manhã e de caráter lúdico à tarde.
Custa 27 euros por semana e in-
clui almoço, lanches, seguro, en-
tradas e transporte. Destinado a

jovens com deficiência, o "OLT

Especial@arte" tem atividades
como pintura e visitas ao exte-
rior. Os preços por semana são os

seguintes: 5 euros para escalão A,
15 para o B e 25 para os restantes.
O "Gaia Aprende+Férias Escola-
res" inclui atividades como visi-
tas a parques temáticos. Os valo-
res semanais também variam
com o escalão: 25 euros para esca-
lão A, 30 para o B e 35 para os jo-
vens sem escalão. O programa in-

clusivo "Gaia Aprende+(i), custa

12, 50 euros pór semana e, de 12 a
14 de agosto, 7,5 euros.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

A "Missão Fénas@Porto , que de-

corre até 3 0 de agosto, leva os mais
novos a vários espaços da cidade.

Uma semana com almoço incluí-
do custa 65 euros mas, para 75

crianças "sinalizadas pelo Depar-
tamento de Coesão Social", a ini-
ciativa é gratuita. No "Matosinhos
verão 2019", cujo preço é 75 euros

por semana, também há ativida-
des desportivas, educativas e cul-
turais.

No verão, várias universidades
também acolhem os mais novos.
O "Verão na ULisboa", que arran-
ca hoje e decorre até dia 12, custa
110 euros. Em Coimbra, a "Uni-
versidade de Verão" recebe, de 21

a 26 de julho, jovens do 9.Q ao 12. 5

ano. Com alojamento, fica por
200 euros. E na "Universidade Jú-
nior" da Universidade do Porto,
cada programa semanal custa 80
euros (com almoço, lanche, segu-
ro e materiais). Para o alojamen-
to, acrescem 105 euros.» es.


