
 

 

 

 

 

 

19.o Grande Prémio de Atletismo  

“FEIRA D’AIRES” 
Memorial Luís Filipe Branco 

 

22 de setembro de 2019 
 

Município de Viana do Alentejo – Clube da Natureza de Alvito – Clube 

de Atletismo de Viana do Alentejo – Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo – Associação de Atletismo de Évora – Unidade de Cuidados 

na Comunidade – Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo – 

Alcáçovas Outdoor Trails 

 

 

 

 

NORMAS REGULAMENTARES 

1. Finalidade  
O Município de Viana do Alentejo com a organização do Grande Prémio de Atletismo “Feira D’Aires”- 
Memorial Luís Filipe Branco, pretende: (i) dinamizar o programa da Feira D`Aires no plano desportivo; 
(ii) trazer mais pessoas a conhecer a nossa vila em geral e ao evento em particular; (iii) aumentar a 
participação desportiva dos cidadãos do Município de Viana do Alentejo e concelhos limítrofes; (iv) 
homenagear o criador da prova, Luís Filipe Martins Branco. 
 

2. Definição 
Esta 19.a edição, à semelhança das anteriores, é uma competição de Atletismo para vários escalões que 
se realiza na manhã de domingo da Feira d’Aires, desta feita a 22 de setembro de 2019. A base do 
evento acontece no recinto da feira (junto ao pórtico de entrada), local a partir do qual se 
desencadeiam todas as atividades. Para além da vertente de competição nos vários escalões, haverá 
também uma caminhada aberta a toda a população. 
 

3. Organização 
A organização é uma iniciativa do Município de Viana do Alentejo, em parceria com as seguintes 
entidades ordenadas alfabeticamente: 

 Alcáçovas Outdoor Trails; 

 Associação de Atletismo de Évora; 

 Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo; 

 Clube de Atletismo de Viana do Alentejo; 

 Clube da Natureza de Alvito; 

 Junta de Freguesia de Viana do Alentejo;  

 Unidade de Cuidados na Comunidade. 
 

4. Direção da prova  
O diretor de prova é João Ferrão, Diretor Técnico da Associação de Atletismo de Évora. 
 



5. Participantes e escalões  
A competição é aberta à participação de atletas federados e não-federados em representação de 
Clubes ou individualmente. 
 
Os escalões etários de competição são os presentes na seguinte tabela:  

 

Femininos Masculinos 

Benjamins A 2010 – 2011 – 2012 Benjamins A 2010 – 2011 – 2012 

Benjamins B 2008-09 Benjamins B 2008-09 

Infantis 2006-07 Infantis 2006-07 

Iniciados 2004-05 Iniciados 2004-05 

Juvenis 2002-03 Juvenis 2002-03 

Juniores 2000-01 Juniores 2000-01 

Seniores 1999 e anteriores Seniores 1999 e anteriores 

Veteranas F35 35 a 39 anos Veteranos M35 35 a 39 anos 

Veteranas F40 40 a 44 anos Veteranos M40 40 a 44 anos 

Veteranas F45 45 a 49 anos Veteranos M45 45 a 49 anos 

Veteranas F50 50 a 54 anos Veteranos M50 50 a 54 anos 

Veteranas F55 55 e mais anos Veteranos M55 55 a 59 anos 

─ ─ Veteranos M60 60 anos e mais anos 

 
6. Inscrições  
As inscrições são divididas em três partes distintas: 

 Corridas Jovens (De Benjamins A a Juvenis) – A inscrição é gratuita e acontece através do 
endereço de correio eletrónico: ass.atletismo.evora@sapo.pt ou enviadas para a Associação de 
Atletismo de Évora – Bairro Cruz da Picada lote 5 – R/C Dto. 7000-772 Évora. Os clubes 
retribuem 1,00 € por cada atleta inscrito que não marque presença, procedimento a cumprir no 
ato de levantamento dos dorsais, valor que fará face às despesas inerentes da inscrição (dorsal, 
prémios, lembranças e lanches). Só são aceites inscrições de última hora mediante o pagamento 
de uma taxa de 5,00 € e alterações 1,00 €. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 
através do telefone 266 708 425; 
 

 Corrida Principal (De Juniores a Veteranos) – As inscrições são efetuadas na plataforma “A 
Correr” no endereço www.acorrer.pt, com um custo de 7,50 € por inscrição. As inscrições, e 
inerente pagamento, decorrem até às 23:59 de 17 de setembro. 

 

 Caminhada - As inscrições para a Caminhada Luís Filipe Branco são gratuitas até às 17h00 de 
quarta-feira, 18 de setembro, e efetuadas nos seguintes serviços municipais: 

 Biblioteca de Aguiar – 266 939 106; 

 Biblioteca de Alcáçovas – 266 948 112; 

 Balcão Municipal em Viana do Alentejo – 266 930 010. 
As inscrições devem referir o nome completo e data de nascimento, localidade e tamanho de t-
shirt. Mais informações: desporto@cm-vianandoalentejo.pt. 
Os caminheiros que se queiram inscrever no local do secretariado terão que pagar uma taxa de 
1,00 €. 

7. Secretariado  
O Secretariado funcionará no recinto da Feira d’Aires junto ao pórtico de entrada entre as 8h00 e as 
8h55, onde deverão ser confirmadas as inscrições e levantados os dorsais a colocar no peito até ao final 
da prova, sob pena de desclassificação. 
Os atletas devem ser portadores de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade para caso de lhes ser 
solicitada a sua apresentação pela organização. 

mailto:ass.atletismo.evora@sapo.pt
http://www.acorrer.pt/
mailto:desporto@cm-vianandoalentejo.pt


 

8. Percursos  
Existem 3 percursos de corrida para os diferentes escalões referenciados no artigo 5.o que serão 
sinalizados por placas verticais. Os vários percursos são:  

 Percurso A com cerca de 500 metros; 

 Percurso B com cerca de 1000 metros; 

 Percurso C com cerca de 3.000 metros; 

 Percurso D com 10.000 de metros. 

 Percursos para Caminhada de cerca de 8 Km. 
Nota: O Percurso D terá, pelo menos, 2 abastecimentos intermédios. 
 

9. Programa-horário  
 

08h00 Abertura do Secretariado 

 
09h00 

 
Corrida Principal do Grande Prémio “Feira D’Aires” 
(O escalão de Juvenis parte com a corrida principal) 

 
Percurso D – juniores a 

veteranos 

 
± 10.000m 

 
Percurso C – Juvenis 

 
± 3.000m 

09h00 Caminhada Luís Filipe Branco 1 Percurso guiado ± 8 Km 

09h05 Benjamins A (Femininos e Masculinos) 1 Volta percurso A ± 500m 

09h10 Benjamins B (Femininos e Masculinos) 1 Volta percurso B ± 1.000m 

09h20 Infantis (Femininos e Masculinos) 1 Volta percurso A + 
1 Volta percurso B 

± 1.500m 

09h30 Iniciados (Femininos e Masculinos) 2 Voltas Percurso B ± 2.000m 

11h00 Cerimónia de Encerramento e entrega de prémios final (Palco n.o 2 – Tenda da Gastronomia) 

 
 

10. Classificações coletivas  
A classificação coletiva será estabelecida pelo somatório dos pontos obtidos por cada equipa, 
considerando as classificações de todos os escalões: 

 10 pontos ao 1.o, 9 ao 2.o, 8 ao 3.o e assim sucessivamente até ao 10.o classificado. 

O desempate terá em conta o maior número de melhores classificações. 

Todas as classificações serão afixadas antes das cerimónias de entrega de prémios, junto ao 
secretariado. A existirem protestos deverão ser apresentados, de imediato, ao Diretor de Prova. 
 
 

11. Prémios 
No âmbito das corridas jovens, os escalões de Benjamins receberão (todos) uma medalha, enquanto os 
três primeiros classificados dos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis terão direito a receber um(a) 
troféu/medalha. 
Relativamente à corrida principal, os três primeiros classificados de cada escalão irão receber um 
prémio alusivo à olaria local, com a classificação alcançada. 
Os prémios monetários seguidamente apresentados serão atribuídos aos cinco melhores atletas, 
femininos e masculinos, na pauta geral da prova principal:  
 

Classificações Femininos Masculinos 

1.o 100,00 € 100,00 € 

2.o 75,00 € 75,00 € 

3.o 50,00 € 50,00 € 

4.o 30,00 € 30,00 € 



5.o 20,00 € 20,00 € 

 
 

12. Júri da prova 
O júri da competição é composto pelo Diretor de Prova, um representante do Município de Viana do 
Alentejo e outro da Associação de Atletismo de Évora, sendo a arbitragem assegurada por Juízes e 
Cronometristas desta associação. Serão efetuados controlos de passagem ao longo do percurso, sendo 
desclassificados os participantes que não o cumprirem na totalidade. 
 

13. Seguro 
Os participantes do presente evento beneficiarão de um seguro desportivo da responsabilidade da 
organização.  
 

14. Entidades locais em colaboração 
Os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo assegurarão o apoio paramédico aos participantes na 
prova; os elementos de Guarda Nacional Republicana (GNR), em complemento da ação dos voluntários, 
a sua segurança relativamente ao trânsito. Existirão voluntários ao longo de todo o percurso da corrida 
principal e efetivos da GNR em locais de maior risco. 
 

15. Banhos  
O Pavilhão Municipal de Viana do Alentejo, situado junto ao Parque Municipal da Quinta da Joana, 
estará disponível para banhos entre as 09h30 e as 12h00. 

 
16. Localizações 

 Secretariado – Recinto da Feira D’Aires – Lat 38°20'20.01"N; Long 7°59'9.48"W. 

 Banhos – Pavilhão Municipal de Viana do Alentejo – Lat 38°20'20.36"N; Long 8° 0'38.62"W. 
 

17. Casos omissos  
Os casos omissos serão resolvidos pelo júri da prova, em conformidade com o Regulamento Geral de 

Competições. 

 
 

 

Viana do Alentejo, 10 de julho de 2019 

 

O Diretor de Prova 

 

 

 

(João Ferrão) 

 
 


