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kit Os participantes deverão recolher o 
Férias Super Fixe, a partir do dia 
01 de julho da 1.ª e 2.ª semana e a 
partir de 15 de julho da 3.ª  e 4.ª 
semana, no local onde indicaram na sua 
inscrição online. 

Nessa altura irão, também, receber 
programa de actividades e as condições 
de participação, t-shirts das Férias Super 
Fixe e um questionário de avaliação do 
programa que deverá ser devolvido no 
final. 

NÃO ESQUECER...
INSCREVE-TE!!!..1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 

<Férias Super Fixe 12 de  decorre entre 
julho a 06 agosto, em períodos 
semanais:
1ª Semana – 12 a 16 de julho
2ª Semana – 19 a 23 de julho
3ª Semana – 26 a 30 de julho
4ª Semana – 02 a 06 de Agosto

<O programa das atividades estará 
    disponível no site ,www.cm-silves.pt
    nas juntas de freguesia e nas piscinas   
    municipais de Silves a partir de 11 
    de junho.

FÉRIAS
super fixe
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< Inscrições Online abertas
 

 1.ª fase de inscrições: de 17 a 22.junho
        2.ª fase de inscrições: de 28 a 30.junho

       Limite de inscrições: 
       82 inscrições por semana
    

Uso de equipamento adequado 
- t-shirt “Férias Super Fixe”, fato de treino ou calções e sweet/t-shirt , ténis,
boné, protetor solar, no dia de atividades na piscina ou na praia é necessário 
fato de banho, toalha, chinelos e touca.
- Deverá acompanhar-se de um para o meio da manhã e da lanche e água 
tarde
Horário funcionamento: das 9h00 às 17h00 
Partida e chegada: Partida e Chegada nas EB 2´3 e Junta de freguesia de S. 
Messines, e ou nas Piscinas Municipais de Silves.

<

< < <Jogos Divertidos      Aqualand     Gincanas Divertidas
< < < ��< �< �Praia    Cinema     Zoomarine Piscinas Centro de Ciência Viva
< <�Lazer Tag Entre outras atividades

programa sujeito a alterações

PROGRAMA DE ATIVIDADES

RECOMENDAÇÕES

O PROGRAMA INCLUI...
<Transporte    Almoço    Seguro    < <
<Acompanhamento por técnicos e monitores qualificados  nas várias atividades  

<
<

Cada participante SÓ PODE inscrever-se:

  - numa semana e pagar (será a semana em que ficará efetivo na lista);
  

  - as restantes semanas em que se inscrever,  ficará em LISTA DE ESPERA 
(só se houver desistências será contatado pelo Setor de Desporto a 
confirmar que a poderá frequentar). 

NOTA: Caso faça o pagamento de semana(s) e não vier a frequentar, não 
haverá devolução do pagamento.

A Câmara Municipal de Silves irá dar-te a oportunidade de ocupares o teu 
tempo livre de uma forma muito saudável e divertida com atividades 
desportivas e outras animações.

Se tens entre  6 e 12 anos de idade, e és residente no concelho de Silves,
não percas a oportunidade!

< Valor da inscrição:  30 euros  


