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1. APRESENTAÇÃO 

 

 O «Dia da Orientação em São Brás de Alportel» realiza-se no dia 8 de Junho (Sábado), e é um evento de 

Orientação pedestre, de âmbito local, aberto a pessoas de qualquer idade. As formas de participação são 

as seguintes: individualmente, em grupo, ou em família. 

 Trata-se de uma organização do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas (Grupo de Educação 

Física), com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, do Clube de Orientação e Aventura do 

Litoral Alentejano (COALA), da Federação Portuguesa de Orientação (FPO), e do Desporto Escolar. 

 O secretariado, partidas e chegadas serão no Jardim Carrera Viegas. 

 

A Orientação é uma actividade em que o praticante tenta 

realizar no menor tempo possível um percurso, 

previamente marcado num mapa, sendo obrigado a visitar pela 

ordem definida no mapa um conjunto variável de postos de 

controlo que estão materializados no terreno por uma "baliza" e 

um sistema mecânico ou eletrónico, que o praticante usa para 

comprovar que esteve nos postos de controlo.  



 

Página 2 de 4 

 

            
  

 

 2. INFORMAÇÃO GERAL 

 

 

 Programa 
 

Quinta-feira, 30 de Maio 

Data limite para inscrições.  
 

Sexta-feira, 7 de Junho 

Divulgação das Listas de Partidas. 
 

Sábado, 8 de Junho 

08h30 - Abertura do secretariado no local da prova. 

10h00 - Início das partidas dos percursos. 

12h00 - Final das Provas (previsão). 

12h30 - Divulgação de resultados (previsão). 

 

 Mapa / Terreno 

Mapa: Zona urbana, na escala 1/5.000 com equidistância de 5 metros, realizado e desenhado em Abril 

de 2011, por Alexandre Reis (OCAD – Lic. 8305), segundo as normas da IOF (Federação Internacional de 

Orientação); atualizado e ampliado em Abril de 2015. 

 

 Percursos 

Famílias: Percurso sem carácter competitivo, com baixa dificuldade técnica e física.  

Fácil: Percurso de baixa dificuldade técnica e física.  

Médio: Percurso com baixa dificuldade técnica e alguma exigência física. 

Difícil: Percurso com alguma exigência física e técnica. 

 

 Todos os percursos competitivos acima podem ser realizados individualmente, a pares ou em grupo.  

 

 

 

2º Ori Escolas 
 

Em simultâneo irá realizar-se o 2º Ori Escolas, com uma classificação apenas para alunos, com os 

seguintes percursos (Masculinos / Femininos): 

Infantis A (SUB 11) – nascidos entre 2008 e 2010 

Infantis B (SUB 13) – nascidos em 2006 e 2007 

Iniciados (SUB 15) – nascidos em 2004 e 2005 

Juvenis (SUB 18) – nascidos entre 2001 e 2003 
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 Outras Informações 
 

 Utilização do sistema SportIdent, que é o sistema electrónico de controlo de provas oficial da FPO. 

 Cada atleta ou equipa comprova a passagem por cada ponto de controlo após inserir o SI Card na 

unidade de leitura da respectiva baliza (cerca de 1 segundo até ouvir um bip). 

 Os pontos devem ser controlados pela ordem sequencial que foi definida pela organização. 

 À chegada, os dados do são lidos para verificar a execução correcta do percurso. 

 Os SI Cards deverão ser devolvidos SI Card no final da prova - a perda ou não devolução do SI Card 

implica o pagamento de EUR 30. 

 À chegada, os dados do SI Card são lidos para verificar a execução correcta do percurso. 

 Na eventualidade de um atleta não concluir o percurso, deve comunicar a sua desistência nas chegadas. 

 Primeiros socorros na chegada. 

 Muito importante: os participantes deverão cumprir escrupulosamente as normas em vigor de 

circulação na via pública, uma vez que não haverá corte de estradas, nem condicionamento do trânsito. 

 Passagens obrigatórias: por uma questão de segurança, existem passagens obrigatórias de 

atravessamento de estrada que estarão impressas em todos os percursos.  

 

 3. INFORMAÇÃO TÉCNICA 

 

 Mapa - Centro urbano de São Brás de Alportel, ampliado e actualizado em Abril de 2015. 

 Terreno - Terreno urbano. 

 Traçador de percursos - Rui Bernardo. 

  

4. INSCRIÇÕES (até dia 30 de Maio) 

 
 Taxa de inscrição: 2 €; inscrição gratuita para alunos do Agrupamento. 
 

O pagamento deve ser efectuado no secretariado, no dia da prova. O pagamento inclui: mapa, seguro 
desportivo e aluguer de Si card (sistema electrónico de controlo de prova). A perda do Si card implica o 
pagamento à organização de 30 euros. 
 

 As inscrições serão realizadas através de formulário on line, disponível em www.aejbv.pt. É também 

possível ter acesso ao formulário de inscrição através do envio de uma mensagem para 

diaorientacao@aejbv.pt. 

 

5. CONTACTOS 

 

 Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas; Sítio da Calçada, 22; 8150-022 São Brás de Alportel 

 Telefones: 289 845 102 / 289 840 110 (contactar professor Rui Bernardo) 

 E-mail: diaorientacao@aejbv.pt   url: www.aejbv.pt 

http://www.aejbv.pt/
mailto:diaorientacao@aejbv.pt
mailto:diaorientacao@aejbv.pt
http://www.aejbv.pt/
http://www.fpo.pt/www/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=48
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6. LOCALIZAÇÃO 

 

 Localização Secretariado 

Jardim Carrera Viegas. 

 Localização Partidas / Chegadas 

Jardim Carrera Viegas. 

 

7. PARTIDAS 

 

 A lista de partidas será divulgada no dia 7 de Junho, em www.aejbv.pt. 

 

8. RESULTADOS 

 

 Os resultados estarão disponíveis no site oficial da prova em www.aejbv.pt, no dia 11 de Junho. 

 

9. SEGURO DESPORTIVO 
 

 Para os alunos do Agrupamento aplicam-se os termos do seguro escolar; para os restantes participantes 
aplicam-se os termos do seguro desportivo, conforme o abaixo indicado.  

 O seguro de prova é o contratualizado pela Federação Portuguesa de Orientação (FPO) e será subscrito aquando da inscrição.  

 Este seguro cobre os riscos resultantes de acidente sofrido durante a atividade, nas seguintes condições:  

a. Morte ou invalidez permanente: 25.000,00 euros, excepto o referido em "limitações de cobertura";  
b. Despesas de tratamento e repatriamento: 4.800,00 euros, excepto o referido em "limitações de cobertura";  
c. Despesas de funeral: 2.800,00 euros, excepto o referido em "limitações de cobertura";  
d. Limitações de cobertura: 

- Para as pessoas seguras com mais de 70 anos de idade, a cobertura de invalidez permanente só será considerada, se a 
percentagem de desvalorização atribuída resultante de acidente, for igual ou superior a 50%; 
- Para as pessoas seguras menores de 14 anos de idade, o seguro não abrange a cobertura de morte; 
- A cobertura de despesas de tratamento garante o reembolso dos gastos com o primeiro transporte efectuado (do local do 
acidente para o domicílio ou centro onde lhe seja prestada a assistência e deste para o domicílio).  

 Em caso de acidente na atividade, o sinistrado terá que comunicar à entidade organizadora o acidente e solicitar os impressos 
de participação de sinistro. A participação deve referir explicitamente qual o acidente, como e onde aconteceu. O sinistrado 
deverá suportar todas as despesas e solicitar as respectivas facturas que após a alta médica apresentará à Seguradora para 
ressarcimento.  

 Tudo o que exceder o risco coberto pelo seguro desportivo é da responsabilidade dos praticantes.   

 Mais informações em www.fpo.pt. 

10. APOIOS/ PARCEIROS 

                  

http://www.aejbv.pt/
http://www.aejbv.pt,/

