
 

 “FÉRIAS SUPER FIXE – PÁSCOA 2017” 

Considerações Gerais de Participação 

 A Câmara Municipal de Silves pretende levar a efeito, através do Setor de Desporto, o programa de 
Férias Super Fixe (FSF) entre os dias 5 a dia 13 de Abril de 2017, no âmbito Desportivo e Cultural, 
destinado a jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos residentes no Concelho de 
Silves. 

 O programa será divulgado em todas as escolas E.B.1 e E.B. 2, 3 e Juntas de Freguesia do Concelho 
de Silves e Piscinas Municipais de Silves a partir do dia 8 de Março. Para além desta forma de 
divulgação, poderá encontrar informação no site do Município de Silves (www.cm-silves.pt e 
facebook). 

Os interessados na participação do programa deverão formalizar a sua inscrição na plataforma 
online através do endereço eletrónico disponível no site do Município de Silves.  

       1ª fase das inscrições – 13 da 24 de Março; 

2ª fase das inscrições – a partir de 27 de Março, mediante vagas disponíveis no Sector de Desporto da CM 
Silves; 

 Para concluir o processo de inscrição terá que efectuar o pagamento da inscrição da criança através 
do multibanco no prazo de 24h. A inscrição só será considerada válida mediante o pagamento de 
50,00€. 

 Apenas os residentes no concelho de Silves e na idade prevista poderão participar no programa FSF, 
sendo que não será devolvido o valor da inscrição se for detectada alguma irregularidade.  

 O kit das Férias Super Fixe poderá ser levantado pelo responsável da criança nas Junta de Freguesia 
ou nas Piscinas Municipais de Silves a partir do dia 3 de Abril. A todos os participantes será entregue 
o programa de atividades, 1 t-shirt por semana. 

 Os pontos de partida e chegada dos grupos são nas Escolas EB 2,3 de Algoz e Armação de Pêra, na 
Junta de SB Messines e nas Piscinas Municipais. 

 As deslocações dos participantes serão asseguradas em autocarros da autarquia, sendo que os 
jovens serão acompanhados por um grupo de técnicos do sector de desporto e assistentes 
operacionais. 

 O almoço será na cantina da Escola EB 2´3 de Silves. Existem ainda dois períodos, um no meio do 
período de actividade da manhã e outro no final da actividade da tarde, destinados ao lanche.  

 Todas as actividades deste programa estão cobertas por um seguro realizado para o efeito. 

 Em caso de acidente será prestado todo o auxílio ao sinistrado. 


