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A. O Município de Paredes através do Programa Mais Vida Ativa e em parceria com Santa Casa da Misericórdia de 

Paredes irá dinamizar no dia 24 setembro de 2019, as I JORNADAS DESPORTIVAS MAIS VIDA ATIVA, com a 

intenção de promover a prática da atividade física, o envelhecimento ativo e a socialização. 

 

B.  As atividades irão decorrer no interior e no exterior do Pavilhão Rota dos Moveis e na Piscina Municipal de 

Lordelo, na cidade de Lordelo, concelho de Paredes, com início marcado para as 09:30 horas e término previsto 

para as 17:00 horas. 

 

C. A organização admite a participação de toda a população com mais de 60 anos. Cada equipa pode inscrever-

se em um ou mais jogos. Cada participante só poderá estar inscrito num jogo, e em cada jogo, apenas poderá 

participar uma equipa por entidade/instituição/grupo. Os participantes devem ter em sua posse o cartão de 

Cidadão, no dia do evento. 

 

D.  Em cada jogo serão apurados os três primeiros classificados. 

 

E. Os jogos propostos foram adaptados à condição física dos seniores, garantindo o seu bem-estar, como a 

obtenção do sucesso nas tarefas propostas nos diferentes jogos.  

 

 

F. Cada entidade só pode inscrever o máximo de 50 participantes. 

. 

G. As inscrições devem ser realizadas através do site: www.cm-paredes.pt, ou nos formulários próprios para o 

efeito que estará na junta de freguesia. (Anexo 1). 

 

H. As inscrições podem ser feitas até dia 5 setembro de 2019. Serão consideradas por ordem de chegada, não 

podendo a organização garantir a inscrição de todas as equipas. Cada jogo tem um número limite de equipas, 

de acordo com a informação infra (não é obrigatório a inscrição na totalidade dos jogos). A descrição dos jogos 

segue no anexo 2. 

 

 

 Jogo 1 – BOCCIA – 16 EQUIPAS 

 Jogo 2 – GOLFE – 16 EQUIPAS 

 Jogo 3 – CURLING MODIFICADO – 16 EQUIPAS 

 Jogo 4 – PERCURSO OBSTACULOS (exterior) – 16 EQUIPAS 

 Jogo 5 – JOGO SALTAR À CORDA – 16 EQUIPAS 

 Jogo 6 – ARREMESSO DA BOLA – 16 EQUIPAS 

 Jogo 7 – ESTAFETA AQUÁTICA – 16 EQUIPAS 

 Jogo 8 - JOGO DE BASQUETEBOL MODIFICADO – 16 EQUIPAS 

 

I. Os quadros competitivos de cada jogo serão da responsabilidade da organização. Pelo que a falta de 

pontualidade e a não realização de algum jogo, será a atribuído zero pontos á equipa infratora.   

 

J. Às equipas vencedoras, de cada jogo, serão atribuídas medalhas de participação. A todas as 

entidades/instituições/grupos serão entregues certificados de participação. 

 

K. As entidades/instituições/grupos participantes são responsáveis pelos seus atletas e acompanhamento dos 

mesmos durante os jogos. 

http://www.cm-paredes.pt/
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L. Estará disponível uma zona de refeição, para as entidades/instituições/grupos que desejarem usufruir. No 

entanto, devem garantir a limpeza do mesmo após utilizado. Segue também em anexo uma lista de restaurantes 

da zona limítrofe ao local do evento. (Anexo 3). 

 

M. A organização não dispõe de nenhum seguro para o evento, mas contará com a presença dos Bombeiros, 

Enfermeiros (ACES e CESPU) e Polícia Municipal, para qualquer situação de emergência. 

 

N. Os responsáveis de cada entidade/instituição/grupo terão que assegurar a cedência de direitos de imagem de 

todos os participantes, através da assinatura do documento RGPD. (Anexo 4). 

 

O.  Programa:  

- 09h30 – Check-in; 

- 10h00 – Cerimónia de abertura; 

- 10h30 – Inicio dos jogos; 

- 13h00 – Pausa Almoço; 

- 14h00 – Fase eliminatória; 

- 15h30 – Fase final; 

- 16h30 – Entrega de Prémios; 

- 17h00 – Cerimónia de encerramento.  

P. Qualquer dúvida deve ser remetida para o seguinte e-mail: maisvidaativa@cm-paredes.pt ou contactar o 

Município de Paredes através do número de telefone 255788800 (Madalena Casaca). 

mailto:maisvidaativa@cm-paredes.pt

