
FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Identifi cação
Nome ..................................................................................................................

Data de nascimento ............. / .............. / ..................    Sexo M    F 

Morada ...............................................................................................................

Cód. Postal ......................... - ..............

Localidade .........................................................................................................

Nº Contribuinte .................................. Contacto Telef. ................................

E-mail .................................................................................................................

2. Instituição/Clube
Nome da Equipa .............................................................................................

Localidade ........................................................................................................

3. Modalidade desportiva em que se inscreve:
Orientação (Caça ao Tesouro)   Cicloturismo     BTT 
Pedestrianimo    
Distância em que se inscreve:
Promoção (4Km)     Distância média (8,5Km) 

As inscrições nas modalidades da vertente competitiva deverão ser feitas em 
impresso próprio disponível no site do Município.
(Meia maratona, estafeta, run & bike e patinagem)

Autorização para menores

Eu, ........................................................................................................................

encarregado de educação de.......................................................................

declaro que autorizo o meu educando a participar no evento 

desportivo “Brisas do Atlântico” na modalidade e percurso aqui 

enunciados.

Data: ........... / ............ / .................  Assinatura: ..........................................................

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Data de receção ..............................................................................................................

O responsável ..................................................................................................................

Nº de dorsal ......................    Inscrição (5€) 

Organização:
Município de Odemira / Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira 

Parcerias:
Associação de Atletismo de Beja, Associação de Patinagem do Alentejo, ACRD Zambujeirense, 
B. V. Odemira e B.V. Vila Nova de Milfontes, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio, 
Clube BTT Odemira, Juntas de Freguesia de Santa Maria, S. Salvador, Boavista dos Pinheiros, 
Longueira/Almograve, S. Teotónio, Vila Nova de Milfontes e S. Luis, Sudoberry, Clube de Caça 
e Pesca de S. Miguel, Intermarché Odemira/S. Teotónio, Cauchú, Coala - Clube de Orientação 
e Aventura do Litoral Alentejano, ACRDL - Associação Recreativa e Desportiva da Longueira



CARATERÍSTICAS DOS PERCURSOS
O evento é composto por três percursos. O local da partida será 
igual para todos os participantes, a chegada terá duas metas 
distintas com base nas distâncias realizadas:  

Competição 1 Meia Maratona Brisas do Atlântico (Atletismo, Patinagem)

Distância
21,1 Km entre Almograve e Zambujeira do Mar, decorre nas EM 
1122, 1122-1 e 1124 

Competição 2 Estafeta Brisas do Atlântico 4 percursos de 5 km Aprox. (Atletismo)

Distância 4 Percursos (Equipas mistas, com pelo menos 1 elemento feminino)

Competição 3 Run & Bike Brisas do Atlântico

Distância
21,1 Km entre Almograve e Zambujeira do Mar, decorre nas EM 
1122, 1122-1 e 1124

Lazer 1 Percurso pedestre Brisas Atlântico (saída da Praia do Almograve)

Distância 8,5 km Piso Misto (asfalto, terra batida e areia)

Lazer 2
Percurso Pedestre Brisas Atlântico entre (Praia do Almograve e 
“Lapa de Pombas”)

Distância
4km num percurso realizado entre a Almograve/Porta das Barcas 
“Lapa de Pombas”

Lazer 3 Ori-Brisas (Caça ao Tesouro orientado para Grupos e Famílias)

Distância
5km num percurso realizado entre a praia do Almograve e a 
Aldeia do Almograve

Lazer 4 Brisas do Atlântico (30 km BTT e 35 km Cicloturismo)

Distância
Entre Almograve e Zambujeira, S. Teotónio e Cavaleiro (estradas 
EM1122, 1122-1 e 1124

CONVÍVIO FINAL
A organização oferece um almoço convívio a todos os participan-
tes no fi nal do evento. O almoço convívio terá lugar no Almograve 
para todos os participantes que terminam a sua atividade no Al-
mograve, bem como na Zambujeira do Mar para todos os atletas, 
depois da entrega de prémios.

REGULAMENTO DA PROVA
Consulte o regulamento geral e o específi co das Brisas do Atlânti-
co 2019 em www.cm-odemira.pt 

ORGANIZAÇÃO
O evento desportivo multidisciplinar “Brisas do Atlântico” é uma 
organização do Município de Odemira em parceria com diversas 
entidades das diferentes freguesias.

MODALIDADES
Nas Brisas do Atlântico são promovidas as modalidades de Ciclo-
turismo, BTT, Orientação e Pedestrianismo sem fi ns competitivos e 
as modalidades de Patinagem, Run & Bike e Atletismo (Individual, 
Estafetas, Desporto Adaptado) na vertente competitiva.

MISSÃO
Por inclusão social no desporto, considera-se a existência real 
de igualdade de oportunidades no seu acesso, constituindo boas 
práticas na promoção da prática desportiva generalizada, e a 
presença de pessoas tendencialmente excluídas na sociedade.
A prática de atividade desportiva é considerada como algo muito 
mais importante do que apenas uma atividade física ou fator de 
qualidade de vida. O desporto é capaz de unir diferenças entre 
povos e cooperar no processo de inclusão social.
Na edição de 2019, o evento desportivo Brisas do Atlântico apoia 
projetos no âmbito da Inclusão pela prática desportiva desenvol-
vidos por associações e instituições sociais que desenvolvam o 
seu trabalho no concelho de Odemira.

DESTINATÁRIOS
O evento é aberto a todos os atletas, federados e não federados, 
podendo nele participar em representação de coletividades, orga-
nizações populares, grupos desportivos de empresas, escolas e 
outros organismos de acordo com o seguinte programa/horário:

7.00/8.30h Transporte de participantes » Zambujeira do Mar para 
Almograve
8.00h Concentração e abertura do Secretariado » Praia do 
Almograve 
9.20h Prova de Patinagem (A.P. Alentejo) » 21,1km
09.25h Passeio de BTT e Passeio de Cicloturismo » 30km e 35km 
– Difi culdade média/fácil
09.30h Atletismo (1/2 Maratona /Estafeta/Run & Bike) » 21,1km 
do Almograve a Zambujeira
09.40h Percurso Pedestre 1 Brisas do Atlântico » 8,5 km (Almo-
grave-Longueira -Almograve)
             Percurso Pedestre 2 Brisas do Atlântico » 4km (Almogra-
ve-Porto das Barcas “Lapa de Pombas”) 
09.45h Orientação (Caça ao Tesouro orientado para  Grupos e 
Famílias) » 5 km entre a praia do Almograve e a Aldeia do Almo-
grave
12.00h Entrega de prémios » Zambujeira do Mar
13.00h Almoço convívio para todos » Zambujeira do Mar e 
Almograve


