
3.º Troféu de Orientação 

“Senhora d’ Aires” 
Viana do Alentejo, 1/2 de fevereiro de 2020 

TAÇA de PORTUGAL de SPRINT 

Ranking Regional Sul 

 
 

 ORGANIZAÇÃO 

CLUBE da NATUREZA de ALVITO F. P. ORIENTAÇÃO MUNICÍPIO de VIANA do ALENTEJO 

 
  

  APOIOS 

Vitalis Judo Clube 
Alvito 

Bombeiros Vol. 
Viana A 

J. Freguesia 
Viana A 

IPDJ Sporting  
C V A 

 
  

   



 
Boletim Final – 20200129_PT                                                                                                                                                 2 

 

 ÍNDICE 

 
 

 APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 3 

 PROGRAMA ................................................................................................................................ 4 

 PARTICIPANTES ........................................................................................................................... 4 

 INSCRIÇÕES ................................................................................................................................. 5 

 TAXAS DE INSCRIÇÃO .................................................................................................................. 5 

 VIA FALCÃO E VIA GALINHOLA NO SECRETARIADO ..................................................................... 6 

 PRÉMIOS ...................................................................................................................................... 7 

 MAPAS / TERRENO ....................................................................................................................... 7 

 INFORMAÇÕES TÉCNICAS ........................................................................................................... 9 

 SCORE 100 ................................................................................................................................. 11 

 INFORMAÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 11 

 INFORMAÇÕES REGULAMENTARES .......................................................................................... 12 

 ESPAÇO INFANTIL ...................................................................................................................... 12 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL ............................................................................... 12 

 LOCALIZAÇÕES E DIREÇÕES ..................................................................................................... 13 

 PLANO DE SEGURANÇA ............................................................................................................. 14 

 COMISSÃO ORGANIZADORA ...................................................................................................... 15 

Anexo 1 .......................................................................................................................................... 16 

 

  



 
Boletim Final – 20200129_PT                                                                                                                                                 2 

 

 APRESENTAÇÃO 
 

O 3.º Troféu de Orientação “Senhora d’ Aires”, a disputar em Viana do Alentejo, é uma 
organização do Clube da Natureza de Alvito, em parceria com o Município de Viana do Alentejo 
e colaboração da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, sendo um evento integrado em 
competições do calendário desportivo da Federação Portuguesa de Orientação (FPO). 

A concentração será na zona desportiva de Viana do Alentejo, com o Secretariado instalado no 
Pavilhão Desportivo Municipal, com estacionamento próprio, a arena (Chegadas) no contíguo Parque 
da Quinta da Joana e as Partidas muito próximo. 

O evento vai ter uma primeira etapa, na tarde de sábado, integrante do Ranking Regional Sul, sob 
a forma de Score 100, o Score das Pedreiras, em que os participantes percorrerão a vila e as 
antigas pedreiras de mármore que funcionaram nas serranias de Viana do Alentejo e, ao passarem 
lá no alto, no “Picarinho”, poderão extasiar-se com extensas e bonitas paisagens sobre a planície 
alentejana.  

A segunda etapa, na manhã de domingo, terá o formato de Sprint, o Viana Sprint, integrante da 
Taça de Portugal de Sprint que se disputará no perímetro urbano.  

Os atletas dos escalões de competição poderão, ainda, disputar uma terceira etapa, um Super 
Sprint opcional, na própria Quinta da Joana, logo após terminarem a sua prova. 

O traçado dos percursos, quanto à sua extensão e grau de dificuldade técnica e física, será adaptado 
aos escalões de Competição em vigor.  

Os participantes não federados terão, também, ao seu dispor, percursos especialmente traçados 
tendo em atenção características técnicas e físicas especiais - os Open (classes abertas), podendo 
optar por acompanhamento por guia (em grupo) realizando, assim, na etapa 1 (sábado) uma 
formação básica em Orientação. 

Os prémios (artesanato) serão atribuídos em função dos resultados obtidos pelos competidores no 
conjunto (pontos) das duas provas, Score 100 e TP Sprint, quer individual quer coletivamente.  

Os participantes poderão desfrutar, após a prova de sábado, de uma audição de Cante alentejano 
(Património Imaterial da Humanidade) e uma exibição de dança e conviver durante o lanche com 
sabores alentejanos, oferecido pelas autarquias locais e pernoitar no “solo duro” disponibilizado no 
Ginásio do Pavilhão Desportivo Municipal. 

 
Bem-vindos, mais uma vez, a Viana do Alentejo, para um fim de semana alentejano que se deseja 
possa ser pleno de prazer desportivo e social! 
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 PROGRAMA 
 
 
27 de janeiro de 2020 – até às 24 horas  
– Data limite das inscrições com preços preferenciais. 
27 de janeiro de 2020 – até às 24 horas 
–  Data limite das inscrições para os escalões de competição e para as inscrições “online” (sistema 
Oasis). 
29 de janeiro de 2020 – até às 24 horas 
–  Data limite para as inscrições por e-mail para os escalões abertos. Após esta data, apenas serão 
aceites inscrições presenciais no dia da prova, sujeito à disponibilidade de mapas. 
 
1 de fevereiro de 2020 – sábado  
 
12h00 - Abertura do Secretariado – Pavilhão Desportivo Municipal 
13h30 - Abertura da quarentena 
14h00 - Início das partidas (Score das Pedreiras) 
14h20 - Início das partidas dos participantes em H/D 10 e H/D 12 (na Arena) 
16h00 - Abertura do solo duro 
18h00 - Momento de cultura (Cante e Dança) e lanche de convívio 
 
2 de fevereiro de 2020 – domingo 
 
08h30 - Abertura do Secretariado – Pavilhão Desportivo Municipal 
09h30 - Abertura da quarentena 
10h00 - Início das partidas (Viana Sprint) 
10h20 - Início das partidas (com start) para o Super Sprint opcional, na Arena 
12h30 - Cerimónia de encerramento e entrega de prémios (Pavilhão Desportivo Municipal) 
 
 

 PARTICIPANTES 
 

Escalões de Formação e Competição  

 
Idade a 31 de dezembro do ano do 

final da época desportiva Escalão Categoria Estatuto 

10 e menos H/D10 Escolas M/F 
Formação 

11 e 12 H/D12 Infantis M/F 

13 e 14 H/D14 Iniciados M/F 

Competição 

15 e 16 H/D16 Juvenis M/F 

17 e 18 H/D18 Cadetes M/F 

19 e 20 H/D20 Juniores M/F 

21 ou + HE/DE 

Seniores M/F 21 ou + H/D21A 

18 ou + H/D21B 

35 a 39 H/D35 
Veteranos I M/F 

40 a 44 H/D40 

45 a 49 H/D45 
Veteranos II M/F 

50 a 54 H/D50 

55 a 59 H/D55 
Veteranos III M/F 

60 a 64 H/D60 

65 a 69 H/D65 

Veteranos IV M 
70 a 74 H70 

75 a 79 H75 

80 ou + H80  
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Categorias Abertas  

Open Curto Participação aberta a praticantes de qualquer idade / sexo, 
individualmente ou em grupo. Open Longo 

 
 

 INSCRIÇÕES 
 
As inscrições em escalões de competição efetuadas até às 24 horas de 27 de janeiro de 2020 têm 
um preço preferencial, sofrendo agravamento após essa data. As inscrições para os escalões de 
competição, bem como as alterações ou cancelamentos, terminam às 24 horas de dia 27 de janeiro 
de 2020. 
 
Após este prazo, só serão aceites inscrições para classes abertas, por e-mail até às 24h00 de 29 de 
janeiro e presencialmente no dia das provas, sujeito à disponibilidade de mapas. 
 
As inscrições em escalões de competição têm de ser efetuadas obrigatoriamente através do sistema 
Oasis. 
 
A inscrição em classes abertas deve ser efetuada preferencialmente através do sistema Oasis 
(http://www.orioasis.pt/oasis/start.php), mas também pode ser efetuada por e-mail para o seguinte 
endereço: eventos.cnalvito@gmail.com. 
 
Para os menores não acompanhados por um encarregado de educação inscritos em classes abertas, 
é obrigatório fornecer uma autorização (modelo em anexo a este Boletim). 
 

 TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

Preços por pessoa / etapa 

Tipo de filiação Nível etário 
Até 27 de 
janeiro 

Após 27 
de janeiro* 

Praticante federado  Adulto  5,00 €  - 

Jovem (até 20 anos)  2,50 €  - 

Praticantes não filiados na FPO/FEDO 
ou filiados sem renovação ou EMD 
válido 

Elite 7,00 € 7,00 € 

Adulto  6,00 €  6,00 € 

Adulto – classes abertas** 5,00 € 5,00 € 

Jovem – classes abertas**  4,00 €  4,00 €  

Desporto Escolar ***  1,50 €  1,50 €  

 
 
Outras taxas e descontos 
 

Super Sprint **** € 1,00 

Aluguer de SI Card € 1,00 

Solo duro € 1,00 

Alterações após 27 de janeiro € 1,00 (cada) 

Residentes nos concelhos de Viana do 
Alentejo e Alvito 

50% de desconto nas taxas de inscrição (não abrange o Super Sprint) 

 
* Sujeito a disponibilidade de mapas. 
** Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro. 
***  Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro, desde que enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória 

apresentação de comprovativo do Seguro Escolar, passado pelo Estabelecimento de Ensino. 
****  O Super-Sprint do domingo é exclusivamente para classes de competição (H/D14 a H/D80) e só terá classificações 

para “Masculinos” e “Femininos”.  

about:blank
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Informações para pagamentos (enviar comprovativo para eventos.cnalvito@gmail.com): 
 
Clube da Natureza do Alvito 
 
IBAN – PT50 0035 0084 0000 2261 830 78 
 
 

 VIA FALCÃO E VIA GALINHOLA NO SECRETARIADO 
 
O evento será organizado de acordo com princípios de responsabilidade ambiental e social, pelo 
que, entre outros aspetos, se irá reduzir a utilização de processos em papel ao estritamente 
necessário. 
 
Em consequência, haverá duas vias de Secretariado: uma via rápida, a “Via Falcão”1, e uma via 
lenta, a “Via Galinhola”2.  Para aceder à Via Falcão, é necessário pagar as inscrições e restantes 
taxas no máximo 2 dias úteis antes do primeiro dia de prova, ou seja, até às 24h00 de 29 de janeiro 
de 2020, e enviar prova inequívoca desse pagamento e o correspondente nome da equipa e número 
de contribuinte (NIF ou NIPC) para efeitos de emissão de recibo para o e-mail 
eventos.cnalvito@gmail.com, sendo os recibos emitidos em formato eletrónico e enviados por e-mail 
para o clube/participante. 
 
Todos os clubes/participantes que procedam desta forma acedem à Via Falcão, onde lhes serão 
entregues os chips (se não tiverem). O número de chip atribuído a cada participante será indicado 
nas listagens de partidas divulgadas eletronicamente e afixadas junto ao Secretariado, não sendo 
entregue nenhuma listagem específica. Da mesma forma, não serão entregues envelopes nem 
listagens de pagamentos aos aderentes à Via Falcão, uma vez que todo o processo de inscrição, 
pagamento e emissão de recibo será processado antecipadamente e em formato eletrónico. 
 
Todos os clubes/participantes que não cumpram as condições de acesso à Via Falcão, terão de fazer 
o Secretariado através da Via Galinhola, onde deverão proceder ao pagamento e/ou entrega do 
comprovativo de pagamento relevante e fornecer os elementos necessários para emissão do recibo, 
através do preenchimento de um formulário próprio. Os recibos serão emitidos exclusivamente em 
formato eletrónico e enviados por e-mail ao clube/participante. Se as condições o permitirem, serão 
emitidos e enviados imediatamente; caso contrário, serão emitidos e enviados posteriormente por e-
mail. 
 
Todas as inscrições presenciais têm de ser feitas na Via Galinhola. 
 
  

 
1 O falcão peregrino é o pássaro mais rápido do mundo, conseguindo atingir velocidades de 389 km/h em voo picado. 
2 A galinhola é o pássaro que consegue atingir a menor velocidade de voo, apenas 8km/h nos voos que fazem parte dos 
rituais de acasalamento. 
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 PRÉMIOS 
 

• Prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão de competição (5 para HE e DE), 
considerando o somatório de pontos obtidos nas duas provas (Score 100 e TP Sprint); 

• Prémios para os 3 primeiros classificados (H e D) no Super Sprint opcional; 

• Lembranças aos participantes nos escalões de Formação; 

• Lembranças (6) a sortear pelos participantes nas categorias Open; 

• Prémios aos 3 clubes mais pontuados, considerando as duas provas. 
 
 

 MAPAS / TERRENO 
 

O mapa do Score 100 é uma junção do mapa “Viana Sprint” com o mapa “Viana do Alentejo”, registo 
037/2014, ampliado em 2016, à escala 1:7500 e equidistância a 5 m. 

A prova para além do perímetro urbano, percorre um terreno de serrania, numa zona onde proliferou 
a extração de pedra mármore, com muitos pormenores rochosos e de relevo, com algumas zonas 
de mato e complementado por montado de sobro, limpo na generalidade e com poucos caminhos, 
apresentando alguns desafios interessantes na navegação e na aproximação aos pontos. 

O mapa para os escalões de Formação é um mapa de formação à escala 1:1.500.  

Os jovens participantes terão desafios à sua medida, num terreno fácil e seguro (totalmente vedado), 
com 12 pontos disponíveis em cada escalão, tendo só de “saber contar” até 10 e não se enganarem 
nessa contagem. 

 

 

 



 
Boletim Final – 20200129_PT                                                                                                                                                 2 

 

Viana Sprint 

Mapa do Sprint “Viana Sprint”, à escala 1:4.000 e equidistância a 2,5 m.  

A prova de Sprint vai utilizar o perímetro urbano de Viana do Alentejo, com alguns declives e um 
centro histórico com a malha urbana de estrutura medieval.  

 

 

 

 

 

Super Sprint 

O mapa do Super-Sprint é um mapa de formação à escala 1:1.500.  

Será uma prova muito desafiante numa escala muito diferente do habitual e navegação a alta 
velocidade. Vamos ver quem estabelecerá os primeiros “records nacionais” dos 1.000 m de 
Orientação, masculino e feminino? 
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 INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

ETAPA 1 -  SCORE DAS PEDREIRAS (SÁBADO) 

Quarentena junto ao Pavilhão.  
Escalões H/D10 e H/D12 partidas na Arena às 14h20. 

 

Escalões de Formação e de Competição 

 

ESCALÕES Categorias Escala Pts Opção + curta 

PCs Dist Desn Tempo 

H/D10 Formação 
1:1.500 

100 

10 500 10 10’ 

H/D12 Infantis 10 550 10 10’ 

H/D14 Iniciados 

1:7.500 

13 3.500 50 30’ 

H16 Juvenis M 14 6.000 150 50’ 

D16 Juvenis F 13 3.500 50 30’ 

H/D18 Cadetes  14 6.000 150 50’ 

H20 Juniores M 12 7.200 200 55’ 

D20 Juniores F 14 6.000 150 50’ 

H/DE 
Seniores 

12 7.200 200 55’ 

H/D21A 12 7.200 200 55’ 

H/D21B 12 7.200 200 55’ 

H/D35 
Veteranos I 

12 7.200 200 55’ 

H/D40 12 7.200 200 55’ 

H 45/50 Veteranos II M 12 7.200 200 55’ 

D 45/50 Veteranos II F 14 6.000 150 50’ 

H 55/60 Veteranos III M 14 6.000 150 50’ 

D 55/60/65 Veteranos III F 13 3.500 50 30’ 

H65 

Veteranos IV M 13 3.500 50 30’ H70 

H75 

H80 

 

Categorias Abertas 

Open Curto 
Abertas 1:7.500 100 

13 3.500 50 30’ 

Open Longo 14 6.000 150 50’ 
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ETAPA 2 -  VIANA SPRINT (DOMINGO) 

Quarentena junto ao Pavilhão. 

 

Escalões de Formação e de Competição 

 

ESCALÕES 
Masculinos Femininos 

Escala 
Dist. 
(m) 

Desn. 
(m) 

N.º  
contr. 

Escala 
Dist. 
(Km) 

Desn. 
(m) 

N.º  
contr. 

H/D10 

1:4.000 

1200 20 13 

1:4.000 

1200 20 13 

H/D12 1400 25 13 1400 25 13 

H/D14 2400 35 16 1700 25 14 

H/D16 3000 55 16 1900 30 15 

H/D18 3000 55 17 2500 30 16 

H/D20 3000 55 17 2700 45 16 

H/DE 3900 65 20 3000 55 17 

H/D21A 3300 40 17 2700 45 16 

H/D21B 1900 30 15 1700 25 14 

H/D35 3300 40 17 2500 30 16 

H/D40 3200 55 17 2500 30 16 

H/D45 3200 55 17 2100 30 15 

H/D50 3000 55 16 2100 30 15 

H/D55 3000 55 16 1900 30 15 

H/D60 2700 45 16 1450 30 14 

H/D65 2400 35 16 1450 30 14 

H70 2400 35 16 --- --- --- --- 

H75 2100 30 15 --- --- --- --- 

H80 1450 30 14 --- --- --- --- 

 

Categorias Abertas 

 

Open Curto 
1:4.000 

1700 25 14 

Open Longo 2700 45 16 

 

ETAPA 3 – SUPER-SPRINT (DOMINGO) 

Partidas na Arena, logo a seguir à chegada da prova de Sprint, com uma tolerância de 5’. 

 

Escalões de Competição 

 

ESCALÕES 
Masculinos Femininos 

Escala 
Dist. 
(m) 

Desn. 
(m) 

N.º  
contr. 

Escala 
Dist. 
(Km) 

Desn. 
(m) 

N.º  
contr. 

H/D 1:1.500 1.000 10 19 1:1.500 1.000 10 18 
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 SCORE 100 

 

O Score 100 é um modelo de prova que tem sido pouco utilizado em Portugal, mas muito 
interessante por exigir uma visão estratégica ao competidor.  

A partida é em massa (Mass Start) e os pontos têm uma valorização diferente consoante a sua 
dificuldade técnica ou física.  

O participante tem de definir a melhor estratégia para navegar no terreno e marcar os pontos que lhe 
possibilitem somar 100 (nem mais um nem menos um) e apresentar-se na Chegada o mais rápido 
possível.  

Um exemplo de Score são as provas de Ori-Trail Rogaine que é já uma disciplina da modalidade, no 
nosso país. Mas, nesse caso, o somatório de pontos não é pré-definido, mas, pelo contrário, é o 
tempo de prova que é definido para o candidato a vencedor somar o maior número de pontos que 
conseguir. 

 
 

 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

• Site http://trofeuorisenhoradaires.weebly.com 
• Evento Facebook https://www.facebook.com/events/567167787165068/ 
• IMPORTANTE! Os participantes nos escalões abertos (Open) e nas classes H/D 10 e H/D 

12 terão hora de partida atribuída e procedimentos de partida idênticos aos dos escalões de 
competição. Caso se apresentem fora da hora atribuída, terão de partir no corredor dos 
atrasados. 

• Os peitorais devem ser colocados à frente.  
• Os chips cedidos ou alugados aos participantes devem ser devolvidos à organização no final 

da prova, após serem descarregados na Informática (em caso de extravio é cobrado o valor 
de € 35). 

• O tempo máximo admitido para realização das provas é de 1 hora e 30 minutos (Score) e 
de 50 minutos (Sprint).  

• Estacionamento – junto ao Secretariado e arena.  
• Primeiros socorros – ambulância de prevenção no quartel a cerca de 500 m da arena; um 

socorrista na arena e um socorrista em stand-by para intervenção rápida no terreno. 
• Serviço de Bar – a cargo do Judo Clube de Alvito, na Arena. 
• Refeições económicas (jantar de sábado e almoço de domingo) – a cargo do Sporting C. 

Viana do Alentejo, a cerca de 100 m do Secretariado, mediante inscrição prévia no 
OriOasis. 

• Banhos – no Pavilhão Desportivo Municipal (solo duro). 
• WCs – junto ao Secretariado e na arena. 
• Resultados – serão divulgados na arena ou junto ao Secretariado. 
• Espaço Infantil – serviço de acompanhamento de crianças dos 3 aos 8 anos, junto ao 

Secretariado, sujeito a inscrição prévia (ver secção própria). 
• Solo Duro – no Pavilhão Desportivo Municipal, mediante inscrição prévia no OriOasis. 
• Lanche – oferecido pelas autarquias locais, no salão dos Bombeiros Voluntários a cerca de 

500 m, com momento cultural de Cante alentejano e Dança, mediante inscrição prévia no 
OriOasis. 

• Turismo – Ver site do Município de Viana do Alentejo http://www.cm-vianadoalentejo.pt (ou 
contacto tlf 266 930 012 - Posto de Turismo de Viana do Alentejo) e do Turismo do Alentejo 
http://www.visitalentejo.pt 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 INFORMAÇÕES REGULAMENTARES 
 

• As provas decorrem sob o determinado no Regulamento de Competições da FPO para 2020. 
Assinalamos seguidamente alguns aspetos importantes. 

• Os participantes que se apresentarem na "Partida" depois da sua hora, devem partir após a 
indicação da organização, utilizando o corredor específico dos atrasados, sujeitando-se a 
penalização do tempo que, entretanto, decorreu. 

• Constitui obrigação dos praticantes: 
✓ apresentar-se na Partida com o “peitoral” devidamente colocado à frente; 
✓ "descarregar" o chip na chegada, mesmo que não concluam o percurso; 
✓ auxiliar qualquer praticante em caso de acidente;  
✓ respeitar as áreas balizadas. 

• Constitui motivo de desclassificação: 
✓ perda do chip;  
✓ progredir ou provocar danos em áreas privadas, cultivadas, proibidas ou interditas;  
✓ desrespeitar as normas gerais de proteção da floresta; 
✓ não respeitar as passagens obrigatórias; 
✓ Chegar para além do tempo limite para a execução da prova. 

• Qualquer acidente ou ocorrência que suceda durante a execução dos percursos é da 
responsabilidade dos praticantes, em tudo o que exceda os riscos cobertos pelo Seguro 
Desportivo e Seguro de Responsabilidade Civil do evento e que exceda os riscos e valores 
constantes das respetivas apólices, negociadas pela FPO para a época em curso e 
constantes no seu site. 

• Os atletas estrangeiros residentes fora de Portugal não estão cobertos pelo Seguro 
Desportivo, pelo que deverão adquirir um seguro separado (seguro para não federados), caso 
assim o pretendam. 

• Os participantes menores de 18 anos terão de apresentar uma autorização assinada pelos 
seus pais ou tutores legais (ver modelo anexo a este boletim).  

• Os participantes deverão estar em condições de exibir, no secretariado no dia da prova, os 
seguintes documentos: 
✓ cartão de cidadão ou passaporte; 
✓ autorização do encarregado de educação para participantes menores de 18 anos.  

 

 ESPAÇO INFANTIL 
 
Haverá serviço de baby-sitting situado junto ao Secretariado. Está sujeito a inscrição prévia até às 
24 horas do dia 27 de janeiro para o e-mail eventos.cnalvito@gmail.com, sendo obrigatório indicar o 
nome e a idade das crianças, bem como o nome e o telemóvel do seu responsável. 
  
 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 
 
O evento será organizado de acordo com princípios de responsabilidade social e ambiental, pelo que 
a maioria das aquisições será efetuada a nível local e será promovido o contacto direto entre os 
participantes e os operadores locais, sem passar por intermediários. 
 
Os prémios e as lembranças obedecerão a critérios ambientais (utilidade e reutilização) e/ou 
aquisição local. 
 
O uso de materiais descartáveis será reduzido ao máximo. Haverá recolha seletiva de resíduos. 
 
Os prémios a atribuir aos atletas e as lembranças para as entidades serão produzidas por artesãos 
locais e visam promover o combate ao desperdício. 

about:blank
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Há também a preocupação de ligação ao Movimento Associativo local, entregando-se o serviço de 
Bar e o serviço de Refeições económicas a coletividades locais. 
 
 

 LOCALIZAÇÕES E DIREÇÕES 
 

Latitude: 38°20'20.22"N 
Longitude: 8°0'37.95"W 

 

 
 
 
Alternativas de acesso bastante similares, para quem vem de Lisboa: 

• por Alcácer do Sal, seguindo para Torrão, mas virando antes para Alcáçovas e, a seguir, para 
Viana do Alentejo; 

• por Montemor, virando antes para o Escoural, seguindo para Alcáçovas e, depois, para Viana 
do Alentejo; 

• por Évora, seguindo, depois, para Viana do Alentejo. 
 
Para quem vem do litoral, seguir para Ferreira do Alentejo, virando para Alvito e, depois para Viana 
do Alentejo. 
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Esquema da Arena (Sprint) 

 

 

 

Nota: Está planeado um esquema alternativo, em caso de más condições atmosféricas, mais 
aproximado do Pavilhão Desportivo Municipal e com a quarentena no próprio Pavilhão. 
 

Haverá sinalização (setas cor laranja e branco) a partir das entradas de Viana do Alentejo, até ao 
local de concentração e Secretariado.  
 
 

 PLANO DE SEGURANÇA  
 
Em caso de condições climatéricas extremas que levem à emissão de avisos vermelhos (com 
exceção dos relativos à ondulação) ou, em determinados casos, de avisos laranja pelo IPMA, o 
evento será cancelado. Em caso de risco de incêndio máximo decretado pela ANPC ou outra 
autoridade competente, o evento também será cancelado, uma vez que os mapas abrangem zonas 
de risco. Salvo circunstâncias excecionais, a anulação será anunciada com um mínimo de 24 horas 
de antecedência no site e na página do evento no Facebook. Em caso de anulação, sempre que 
possível, o evento será reagendado para uma data posterior, sem prejuízo do eventual reembolso 
aos participantes das quantias que se mostrem devidas em função do tipo de anulação (total ou 
parcial). 
 
Foi efetuado um levantamento dos principais riscos naturais e humanos relevantes nos terrenos 
utilizados e esse levantamento foi tido em conta na colocação dos postos de controlo. No entanto, 
em circunstâncias excecionais, pode eventualmente haver alterações de última hora para ter em 
conta, por exemplo, uma pluviosidade muito elevada nos dias anteriores ou a previsão de uma 
pluviosidade muito elevada ou de temperaturas extremas durante a prova. 
 
Se se justificar, serão divulgadas instruções especiais em matéria de segurança nos boletins e no 
site da prova, sendo também afixadas junto ao Secretariado. Caso tal aconteça, essas instruções 
são de cumprimento obrigatório, sob pena de desclassificação. 
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A organização da prova terá dois socorristas para prestarem primeiros socorros em caso de acidente. 
Um desses socorristas estará junto ao Secretariado, ao passo que o outro estará de prevenção para 
primeira intervenção no terreno.  
 
Haverá também uma equipa de emergência em prevenção para intervenção no terreno em caso de 
necessidade. Essa equipa será formada por três elementos das equipas de colocação de pontos 
com reconhecidos conhecimentos em matéria de orientação e forte capacidade física, sendo um 
deles socorrista. A missão dessa equipa é prestar o primeiro auxílio enquanto se aguarda a 
intervenção das instituições especializadas. 
 
 

 COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Serviços Responsáveis 

Área de Direção 

Diretor de Prova Joaquim Patrício 962960322 

Supervisor Nuno Rebelo  

Município Fábio Cardoso  

Comunicação e Imagem 

Diretor Luís Teves  

Foto e Vídeo (Município)  

Área Logística 

Diretora Margarida Novo  

Secretariado  Olga Torres 927142424 

Informática  André Mora   

Área Técnica 

Diretor Jean-Charles Lalevée  

Cartografia  Alexandre Reis e Jean-Charles Lalevée   

Traçadores Joaquim Patrício e João “Mega” Figueiredo  

Área de Segurança 

Diretor Luís Teves  

Apoio Paramédico (Bombeiros)  

Segurança Pública (GNR)   
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Anexo 1 

 

 

3.º Troféu de Orientação “Senhora d’Aires”  
Viana do Alentejo, 1 e 2 de fevereiro de 2020 

 

 

 
Autorização do Encarregado de Educação 

 
 
 

Eu, _________________________________________________________ portador(a) do 

Cartão do Cidadão / Passaporte n.º __________, encarregado(a) de educação de 

____________________________________________________________ autorizo-o/a a 

participar no “3.º Troféu de Orientação Senhora d’Aires” que se realiza nos dias 1 e 2 de 

fevereiro de 2020, em Viana do Alentejo, com a organização do Clube da Natureza do Alvito.  

 

 

 

____________________, ___ de __________________ de 2020 


