
III CORRIDA E CAMINHADA DA LIBERDADE CIDADE DO MONTIJO 

25 ABRIL 2016  

REGULAMENTO 

 

Inserido nas comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal do Montijo em parceria com 

União de Juntas de Freguesia Montijo/Afonsoeiro, vai levar a efeito a III edição da Corrida da 

Liberdade e a Caminhada da Liberdade 25 de Abril 2016. 

As Provas/Caminhada terão lugar em Montijo, no dia 25 de Abril de 2016, com partidas e 

chegadas na Praça da Republica, e início às 10H30 horas, conforme programa horário. 

Esta Prova é aberta a participantes de ambos os sexos em representação de Clubes, Escolas ou 

atletas individuais federados ou não. 

As inscrições deverão ser efectuadas até às 24H do dia 19 de Abril, geral@acorrer.pt. 

Qualquer duvida contacto da organização desporto@mun-montijo.pt por Tef. 212327600 

Ext:4779.  

Nas inscrições deve constar o nome completo do atleta, a sua data de nascimento 

(dia/mês/ano), equipa/individual e concelho a que pertence, se federado ou não. 

 A Corrida da Liberdade é gratuita. 

Só entregamos KIT de participação e dorsal até ao limite máximo de 300 participantes. 

A Organização reserva-se o direito de solicitar a identificação a todo e qualquer atleta, pelo 

que será obrigatório que os delegados e atletas individuais estejam munidos de respectivos 

documentos identificativos. 

Os atletas só poderão correr no seu escalão sob pena de desclassificação. 

Todos os atletas participantes terão que colocar correctamente o dorsal, não o podendo 

dobrar ou rasgar sob pena de serem desclassificado. 

Prémios 

 Para todos os participantes das provas de corrida e caminhada – t-shirt; 

 Troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão;  

 

A caminhada não terá classificação, terá direito a dorsal e t-shirt técnica. 

A Organização não se responsabiliza pela aptidão física dos atletas, tendo seguro desportivo e 

apoio de primeiros socorros no local para todos os atletas. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização de acordo com os critérios da organização. 

mailto:geral@acorrer.pt
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ESCALÕES 

CORRIDA DA LIBERDADE JUVENIL 

 

CORRIDA DA LIBERDADE SÉNIOR 

 

CAMINHADA DA LIBERDADE 

Todas as idades  +/-3000m 11H20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalão  Ano Nascimento Masculino + Feminino Distância Horário 

Benj Até 2005 Masc + fem 1000m 10H30 
Inf 2004 - 2003 Masc + fem 1000m 10H40 

Inic 2002 - 2001 Masc + Fem 1000m 10H50 

Juv 2000 - 1999 Masc + Fem 1800m 11H00 

Escalão  Ano  Nascimento Masculino + Feminino Distancia Horário 
Junior 1998 - 1997 Masc + Fem 5400m  

11H15 
 

Sénior 1996 - 1977 Masc + Fem 5400m 
Vet I 1976 - 1966 Masc + Fem  5400m 

Vet II 1965 ou antes Masc + Fem 5400m 



ANEXO I 

Condições de participação 

Para atletas maiores de 18 anos 

Ao efetuar a minha inscrição aceito e concordo com as seguintes condições de participação: 

Pelo presente, aceito os riscos de participar na “III Corrida e Caminhada da Liberdade, Cidade 

do Montijo”; 

1. Atesto que sou fisicamente apto e que não fui advertido por nenhum profissional de saúde 

qualificado para alguma ou qualquer condição que me impeça de participar neste evento; 

2. Assumo desta forma, em meu nome e de qualquer outra pessoa ou entidade que possa 

reivindicar ou instaurar processo em meu nome, e reconheço expressamente que é minha 

intenção: 

a. Aceitar as regras e condições de participação da atividade “III Corrida e Caminhada da 

Liberdade, Cidade do Montijo”; 

b. Dispensar e libertar de toda e qualquer reclamação ou responsabilidade, nomeadamente 

também através de processo judicial, por perdas e danos de qualquer tipo, incluindo perdas 

económicas que decorram ou se relacionem com a minha participação, incluindo deslocação 

de ou para o evento, à entidade organizadora e a todas as entidades patrocinadoras, parceiras 

ou colaborantes do evento e todas as pessoas que se encontrarem em representação destas 

entidades no evento; 

3. Reconheço e assumo todos os riscos eventualmente existentes no percurso, 

nomeadamente: 

a. Trafego; 

b. Acidentes; 

c. Efeitos meteorológicos; 

d. Equipamentos defeituosos; 

e. Estado do percurso ou zonas; 

f. Qualquer acidente provocado por outros participantes, espectadores, voluntários ou os 

membros da organização; 

4. Autorizo o uso do meu nome e/ou imagens relativas há minha participação no evento e 

renuncio a qualquer compensação futura pelo uso da minha imagem. 

5. Afirmo por este meio que tenho dezoito (18) anos de idade ou mais, que li este documento 

e que compreendi o seu conteúdo. 

 



ANEXO II 

Condições de Participação/Termo de Responsabilidade 

Para atletas menores de 18 anos 

 

Para menores de dezoito (18) anos de idade, o pai, mãe ou responsável legal aceita e concorda 

com as condições descritas no Anexo II, confirmando que tem a capacidade jurídica e a 

autoridade para agir em nome do menor inscrito.  

Para o efeito vai assinar termo de responsabilidade anexo (anexo III) que deverá ser entregue à 

organização para efeitos de levantamento do “kit” de participação.  

Termo de responsabilidade para atleta menor de 18 anos  

Eu (nome) ____________________________________________________________,  

Nascido(a) a   /   /   , portador do doc. de identificação (b.i./c.c.) nº ___________, residente em 

___________________________________________,c.p. - , localidade 

_____________________________________________________________, na qualidade de 

(pai, mãe, encarregado de educação) ________________________, do atleta (nome) 

_______________________________________________________, nascido(a) a      /   /     , 

portador do doc. de identificação (b.i./c.c.) nº_____________, para os devidos efeitos e sob 

minha inteira responsabilidade, declaro que :  

1. Não possuir, o menor, quaisquer contraindicações médicas para a prática das atividades 

físicas a desenvolver no âmbito “III Corrida  e caminhada da liberdade cidade do Montijo”;  

2. Que é da minha inteira responsabilidade assegurar previamente à participação, do estado 

de aptidão física do menor para o exercício daquelas atividades de acordo com o estabelecido 

na lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (lei de bases da atividade física e do desporto), n.º 2 do 

artigo 40.º;  

3. Que com a presente declaração e por minha livre e expressa vontade, prescindo de 

apresentar atestado médico que comprove a aptidão física do menor;  

4. Que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que assumo a responsabilidade 

pelos riscos inerentes à sua participação.  

 

Montijo, ______ de ___________________ de 2016  

O declarante  

_____________________________________________________________________  

(assinatura conforme documento de identificação) 


