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CORRIDA E CAMINHADA “FAMÍLIA SOLIDÁRIA” 

Informações Gerais 

A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, através do seu Núcleo de 

Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Bragança, é a promotora de uma 

corrida e caminhada denominadas por “FAMÍLIA SOLIDÁRIA”, ambas de 4km e 85m, num percurso 

urbano na cidade de Bragança, no dia 26 de novembro de 2016, às 11horas. A partida e a chegada 

serão no Pavilhão Municipal de Bragança (junto às Piscinas Municipais). 

A finalidade principal deste evento é comemorar o Dia Internacional para a Eliminação da 

Violência Doméstica, sensibilizando a população em geral para o aumento do número de crimes de 

violência doméstica (conjugal, contra crianças e contra idosos) e as suas consequências 

biopsicossociais para as vítimas diretas e indiretas (crianças, jovens e dependentes a cargo) bem como 

angariar fundos para a construção de uma casa abrigo para mulheres, acompanhadas ou não por filhos 

menores. 

A participação na corrida e/ou na caminhada é aberta a atletas federados, de recreação ou outros, 

bem como a toda a comunidade brigantina, independentemente da idade. Apela, especialmente, à 

participação de equipas constituídas por até quatro elementos da mesma família. 

A idade mínima para participar na corrida é de 12 anos não tendo a caminhada limites de idade 

para participar, desde que a criança participe com a Família. 

Durante todo o percurso será realizado o abastecimento de água aos participantes, por voluntários 

devidamente identificados, estando garantidas todas as condições de segurança pública e desportiva, 

através das entidades competentes. 

 

Corrida “Família Solidária”   

Esta corrida tem objetivos competitivos, com classificação geral individual (feminino e 

masculino) e classificação por equipas. Na classificação por equipas, o registo dos tempos de cada  
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participante servirá de base para efetuar a ordenação dos participantes e por consequência da equipa. A 

pontuação da equipa será obtida a partir da posição da classificação geral dos seus elementos, da 

seguinte forma: à posição individual na classificação geral corresponderá o mesmo número de pontos 

a atribuir a cada elemento da equipa. A posição de cada equipa será obtida somando os pontos dos 

seus elementos. Quanto menor for o número de pontos da equipa melhor será a sua classificação. Para 

participação nesta corrida todos os participantes terão que ter, pelo menos, 12 anos. 

 Aos participantes será fornecido um dorsal, de utilização obrigatória, que será entregue no Kit do 

Participante. O participante é responsável pela verificação e colocação correta do seu dorsal e chip.  

 

Caminhada “Família Solidária” 

Esta marcha destina-se a participantes de toda a comunidade, individualmente e em equipas 

constituídas por até quatro elementos da mesma família. 

A Caminhada “Família Solidária” não tem fins competitivos. No entanto, haverá oferta de 

prémios a todas as equipas/famílias que completarem o percurso. As crianças podem participar desde 

que acompanhadas por adultos. 

 

Organização 

A organização deste evento é da responsabilidade da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas 

de Bragança, em parceria com a Câmara Municipal de Bragança, União de Freguesias de Sé, Santa 

Maria e Meixedo, Associação de Atletismo de Bragança, Ginásio Club de Bragança, Polícia de 

Segurança Pública, Agrupamento XVIII - Bragança do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e 

Bombeiros Voluntários de Bragança. O valor angariado relativo às inscrições dos participantes 

(individual ou por equipas) destina-se a ajudar na construção da casa abrigo, resposta social para o 

acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não por filhos menores, 

em situação de risco e/ou perigo. 
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Data e Local 

Dia 26 de novembro de 2016 – 11h 

Partida e Chegada: Em frente ao Pavilhão Municipal de Bragança (Piscinas) 

 

Programa 

8h 30min – Abertura do secretariado, no átrio da Piscina Municipal, para levantamento do “kit de 

participante”, dos dorsais e pagamento da inscrição. 

10h 30min – Aquecimento: Atividade de Fitness orientada pelos monitores da Academia JDC  

11h - Partida Corrida/Caminhada (4km conforme percurso em anexo) 

12h 30 min: Cerimónia de entrega dos prémios – classificação individual e por equipas 

 

Percurso 

Partida: Av. D. Sancho I junto ao Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira em sentido ascendente, 

virar à direita na Av. General Humberto Delgado, Av. João da Cruz sentido descendente, Praça 

Cavaleiro de Ferreira, Av. Sá Carneiro até rotunda junto cantina do IPB, contorna à direita para Rua 

Padre António Vieira, Rua D. Afonso (sentido ascendente), Câmara Municipal de Bragança (pelo lado 

direito), Largo Forte S. João de Deus, virar à esquerda para a rua em frente à Escola Paulo Quintela, e 

retornar à Av. D. Sancho I, chegada no local da partida. (ver croqui anexo). 

 

Inscrições 

Para a Corrida: 

As inscrições poderão ser feitas presencialmente nas Piscinas Municipais através do 

preenchimento da ficha de inscrição ou por e-mail através do endereço: navvd.braganca@asmab.org 

Tanto para a prova individual como por equipas só será preenchida uma ficha de inscrição, sendo 

que no segundo caso deverão ser identificados os elementos da família que irão competir. Só serão 
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contabilizados para a competição por equipas os participantes da mesma família que tenham entre si 

uma relação consanguínea direta (1ª ou 2ª linha de sucessão). 

 

Para a Caminhada: 

Embora grátis e sem fins competitivos, os participantes (individual ou por equipa/família) podem 

inscrever-se, utilizando a mesma ficha de inscrição. Apenas as equipas/famílias inscritas previamente 

serão premiadas por participar na caminhada. 

 

Dados biográficos para a inscrição 

Os dados a enviar por mail para solicitar a inscrição, ou os necessários para preenchimento da 

ficha de inscrição, são os seguintes: o nome; a data nascimento; um contato (telefone ou e-mail), a 

prova em que se inscreve (corrida ou caminhada; individual ou por equipa), a identificação dos 

elementos da equipa e relação de parentesco. 

 

Valor da inscrição 

Corrida e Caminhada “Família Solidária” 

– Individual: 2 euros 

– Equipas: 1 euro por participante 

 

Prazo de inscrição 

As inscrições estão abertas a partir do dia 31 de Outubro até ao dia 23 de Novembro. Serão 

também consideradas as inscrições no dia da prova desde que realizadas até às 10h. 

 

Seguro para participação na Corrida “Família Solidária”   

O valor de inscrição engloba o seguro com cobertura de Acidentes Pessoais para os participantes, 

de acordo com a legislação em vigor para este tipo de atividades. Ao inscrever-se, o participante aceita  
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que não poderá responsabilizar a organização do evento por situações que não estejam abrangidas no 

âmbito do seguro. 

Os participantes na caminhada “Família Solidária”, ao inscrever-se assumem toda a 

responsabilidade, não estando cobertos pelo seguro da prova. 

 

Termo de Responsabilidade  

Ao inscrever-se os participantes assumem que estão aptos física e psicologicamente para o esforço 

físico inerente a todo o evento, e que não têm quaisquer contraindicações de saúde para a prática 

desportiva cumprindo assim, o disposto na Lei nº 5/2007 de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto. 

Por razões de segurança, não é permitida a utilização de patins, skates, bicicletas, animais e/ou 

outros meios mecânicos que a organização considere inapropriados. 

 

Kit do Participante  

O Kit do Participante para a Corrida e Caminhada “Família Solidária” é composto pelo boné 

identificativo da prova, dorsal (corrida) e alfinetes.  

O Kit poderá ser levantado no dia da prova, a partir das 8h, até às 10h15min, no local do evento.  

 

 Classificação e Prémios 

Na corrida, as classificações serão apresentadas da seguinte forma:  

 Classificação Geral: Classificação Individual Masculinos e Individual Femininos 

 Classificação por equipas 

Haverá prémios não monetários aos primeiros três classificados: individual masculinos, 

individual femininos e por equipas. 

Todas as famílias inscritas na corrida e/ou caminhada que terminem o percurso serão também 

premiadas. 
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Reclamações  

Qualquer reclamação terá que ser apresentada por escrito à entidade organizadora: Associação de 

Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, Praça Camões S/N 5300-104 Bragança.  

 

Uso da imagem  

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza de forma gratuita e incondicional à organização e 

a quaisquer terceiros autorizados por esta, a utilização da sua imagem captada nas filmagens e/ou nas 

fotografias que terão lugar durante o evento, bem como a sua reprodução em peças comunicacionais 

de apoio a nível nacional e mundial.  

 

Informações adicionais  

Todas as informações relativas ao evento serão publicados nas redes sociais e na página web da 

Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança. 

 

Contactos 

Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança 

Morada: Praça Camões S/N 5300-104 Bragança 

Telefone: 273 325 629 

Telemóvel: 932 500 556/927 703 025 

E-mail: navvd.braganca@asmab.org 

 


