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Informações e orientações 

1. Enquadramento  

O presente documento tem como finalidade esclarecer a participação no  

Calendário Online – Percursos Pedestres e Cicláveis, promovido pelo Município de 

Silves, através da sua estratégia de fomento da prática desportiva,  com a  

disponibilização de percursos pedestres a todos os interessados na prática da 

atividade física na natureza, nas vertentes de caminhada/corrida, BTT e cicloturismo. 

O Município de Silves convida-o à descoberta do território, com os percursos que se 

enquadram numa atividade acessível a todos e se desenvolvem por diversas estradas 

e caminhos, onde poderá disfrutar de toda a riqueza paisagística do nosso concelho. 

Uma iniciativa que se diferencia por valorizar o contato com a natureza, depois dos 

desafios lançados pela rubrica “Silves entre 4 paredes - Em casa mexa-se!”, que 

mobilizou a população para o exercício, o Município de Silves convida-o agora a 

descobrir todo o território. 

2. Iniciativa 

Esta inicitiva surge no âmbito do projeto Centro de Marcha e Corrida de Silves 

(CMCS)  promovendo os projetos aspirante a Geoparque Algarvensis, Rota da 

Laranja e Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário na Baía de Armação 

de Pêra. A proposta de calendário online, divulga um conjunto de 6 percursos para 

marcha, corrida, btt ou cicloturismo pelo concelho, sendo que serão disponibilizados 

os ficheiros/ligação (mapa) para que possa ser descarregado no telemóvel o ficheiro 

GPX/KML que irá orientar os participantes durante os percursos.  

A iniciativa está inserida nas propostas que a autarquia promove para fomentar 

a adoção de hábitos de vida saudáveis em tempos de desconfinamento, 

promovendo o distanciamento social, o contacto com a natureza e a descoberta do 

território Silvense. 

São 6 os percursos do concelho de Silves propostos que, levarão os participantes a 

visitar a Serra, o Barrocal e o Litoral, podendo ser percorridos por todos os indivíduos 
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maiores de idade, bem como menores de idade, desde que acompanhados por um 

adulto e com a condição física adequada ao esforço proposto. 

As informações relativas a esta iniciativa podem ser consultadas no portal 

(https://www.cm-silves.pt/pt/menu/557/centro-municipal-de-marcha-e-corrida-de-

silves.aspx), bem como nas redes sociais de Facebook e Instagram do Município de 

Silves. 

3. Segurança 

Tendo por base as recomendações das autoridades de saúde, recorde as 

seguintes regras de prevenção: 

• Distanciamento social; 

• Higienização das mãos; 

• Etiqueta respiratória; 

• Auto monitorização dos sintomas. 

 

Antes da realização do percurso: 

• Planeie a sua visita antecipadamente. Consulte previamente a informação do 

percurso. Verifique na página do Município o percurso que pretende realizar e 

se existe alguma recomendação e/ou observação específica, para que possa 

minimizar o risco de poder vir a necessitar de ajuda de terceiros, 

nomeadamente dos serviços de emergência; 

• Em grupo, reduza-o ao seu agregado familiar ou coabitantes, minimizando a 

necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual; 

• Monitorize previamente a existência de sintomas. Se tem ou teve sintomas nos 

últimos dias, associados à COVID-19, fique em casa e siga as recomendações 

das autoridades de saúde.  

 

Durante a realização do percurso:  

• Não utilize máscara durante a atividade física, use apenas se for impossível 

manter o distanciamento recomendado; 

• Mantenha o distânciamento social recomendado para outros participantes; 
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• Respeite e cumpra os cuidados ambientais nos locais para a sua preservação. 

Não abandone o lixo (máscaras, comida ou embalagens), coloque-o no local 

de recolha mais próximo; 

• Se possível, nunca caminhe sozinho. Antes de iniciar a caminhada, informe 

alguém do percurso que irá fazer e quando pretende começar; 

• Evite sair do trilho identificado, não utilize atalhos, e evite perturbar o meio que 

o rodeia (vida animal, nem recolha ou destrua plantas ou formações 

geológicas); 

• Não pratique atos que coloquem em risco a sua segurança e a de outros 

pedestrianistas. Caso seja necessário ceda passagem, mantendo a distância 

recomendada; 

• Esteja sempre disponível para dar o alerta ou socorrer outro participante em 

dificuldades; 

• Ao longo do percurso não acampe nem acenda fogueiras; 

• Se for necessário interromper o percurso, desvie-se do local de passagem; 

• Redobre os cuidados nos locais de pontos de interesse e observação, evite 

tocar em zonas de possível contágio; 

4. Calendário:  

O calendário online está disponível no portal do Município e redes sociais: 

• https://www.cm-silves.pt/pt/menu/557/centro-municipal-de-marcha-e-corrida-de-

silves.aspx; 

• https://www.facebook.com/pg/municipiodesilves/posts/?ref=page_internal 

 

Os mapas serão disponibilizados, próximo da data dos eventos, nas páginas do 

Facebook e Instagram da CMS, sendo disponibilizados nas seguintes datas: 
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Atividade Dias 
 

Tipo 

Marcha/Corrida 17 Maio 
Dia Mundial da 

Hipertensão 

Divulgação do Percurso Pedestre na 

Natureza no âmbito do aspirante 

Geoparque Algarvensis 

Marcha/Corrida 4 Julho Atividade Física 

Divulgação do Percurso Pedestre no 

Litoral no âmbito da Área Marinha 

Protegida de Armação de Pêra 

Marcha/Corrida 
10 

Outubro 

Dia Mundial da 

Saúde Mental 

Divulgação do Percurso Pedestre na 

Natureza no âmbito do aspirante 

Geoparque Algarvensis 

 

 

 

Atividade Dias 
 

Tipo 

BTT 6 Junho 
Dia Mundial da 

Bicicleta 

Divulgação do Percurso de BTT na 

Natureza no âmbito do aspirante 

Geoparque Algarvensis 

BTT/Ciclável 
17 

Setembro 

Semana Europeia 

da Mobilidade 

Divulgação do Percurso de 

BTT/Ciclável na Natureza no 

âmbito do aspirante Geoparque 

Algarvensis 

BTT/Ciclável 
5 

Dezembro 

Silves Capital da 

Laranja 

Divulgação do Percurso de 

BTT/Ciclável no âmbito da Rota da 

Laranja 

 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido junto do Setor de Desporto da CMS 

através do contato telefónico 282 440 800 ou através do email: desporto@cm-silves.pt. 
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5. Como participar? 

Para participar, e gratuitamente, no calendário online de Percursos Pedestres e 

Cicláveis basta: 

� Conhecer as presentes  informações e aceitar as orientações de particicipação; 

� Utilizar um dispositivo GPS ou instalar gratuitamente uma aplicação GPX ou 

compatível para realizer a orientação do percurso; 

 

� Descarregar o ficheiro (GPX, KML, KMZ) com o percurso nas plataformas 

digitais do Município; 

 
� Conhecer as informações específicas de cada percurso e orientações 

(distância, tipo, grau de dificuldade do percurso); 

 
� Cada participante deverá ser responsável pela realização do percurso tendo 

em conta as indicações fornecidas, realizando o mesmo pela rota que lhe é 

solicitada; 

 
� Os participantes, por aceitarem participar voluntariamente nos percursos 

propostos, serão os únicos responsáveis por qualquer ocorrência que tenha 

lugar durante a realização dos mesmos. Desta forma, não poderão reclamar ou 

exigir à organização qualquer responsabilidade; 

 
� Não haverá qualquer tipo de cortes na estrada e no tráfego rodoviário ou 

sinalização acessória, por esse motivo, os participantes devem cumprir com as 

regras de trânsito nas vias e estradas de uso público; 

 
� Os participantes deverão estar conscientes da distância e do grau de exigência 

dos percursos e assegurar que estão suficientemente treinados e preparados 

para realização dos mesmos; 

 
� Durante os percursos deverão ser capazes de enfrentar alguns problemas que 

possam ocorrer, tais como: cansaço físico, problemas articulares, dores 

musculares, má disposição ou outros que possam surgir; 

 
� Os participantes em caso de ocorrência/acidente deverão contatar as 

autoridades de Socorro e/ou Emergência (112); 

 
� A participação no calendário é gratuita e voluntária; 
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� Material aconselhável: 

o roupa adequada para atividade física e boas condições atmosféricas do 

local; 

o calçado confortável; 

o água; 

o merenda/reforço alimentar; 

o telemóvel; 

 

� Seguro Desportivo - Os participantes não se encontram cobertos por qualquer 

tipo de seguro de acidentes pessoais. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido junto do Setor de Desporto da CMS 

através do contato telefónico 282 440 800 ou através do email: desporto@cm-silves.pt. 


