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Artigo 1º 
1. Podem participar nos passeios pessoas reformadas e/ou com idade igual ou superior a 60 anos, 

residentes no Concelho de Olhão. 
2. Cada participante poderá fazer-se acompanhar do respetivo cônjuge, mesmo que este não reúna 

os requisitos indicados no número anterior. 
3. Cada participante só pode usufruir do mesmo passeio uma vez. 
 
 

Artigo 2º 
1. A data de início das inscrições encontra-se na ficha de inscrição. 
2. No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar meios de prova da sua situação, 

nomeadamente o Bilhete de Identidade e o cartão de Reformado (se o possuírem). 
3. As reservas dos lugares no autocarro serão processadas pelos Serviços da Autarquia de acordo 

com a data e hora de inscrição em cada passeio, até ao limite máximo de 52 pessoas por passeio. 
 
 

Artigo 3º 
1. Os participantes deverão levar consigo, nos dias do passeio, o Bilhete de Identidade e o Cartão de 

Reformado (se o possuírem), bem como o valor monetário necessário para fazer face a despesas 
com alimentação (caso não optem por levar a própria refeição) e de ingressos (cado seja 
necessário). 

2. O local de destino, preço do almoço e outras despesas necessárias encontram-ne na ficha de 
inscrição. 

 

Artigo 4º 
1. Os passeios poderão sofrer alterações devido a factos não imputáveis à Autarquia, 

nomeadamente condições climatéricas adversas. 
2. Sempre que existirem alterações ao promolgado, a Autarquia avisará os participantes. 
3. As desistências dos participantes deverão ser comunicadas à Autarquia, até à sexta-feira anterior 

à data do passeio, para o telefone 289 700 117. 
 
 

Artigo 5º 
1. O local de partida e chegada dos participantes, é o seguinte: 
Olhão – Largo da Estação dos Caminhos de Ferro 
Quelfes – Largo da Igreja de Quelfes 
Pechão – Junta de Freguesia 
Fuzeta – Rotunda à entrada da Fuzeta 
Moncarapacho – Estacionamento em frente à Casa do Povo 

 
 

Artigo 6º 
1. Em todos os passeios estarão presentes dois funcionários (Guias) da Autarquia. 
 
 

Artigo 7º 
1. Para o esclarecimento de qualquer dúvida e/ou omissão da Inscrição nos passeios, deverá 
contactar o Município de Olhão através do telef. 289 700 100 (ext 345) ou a Junta de Freguesia da sua 
área de residência, durante o horário de expediente (09h00 – 12h30 e 14h00 – 17h00). 


