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26º CROSS DOS CAVALEIROS E A 12º PERCURSO PEDESTRE DOS CAVALEIROS EM VALE DE SANTIAGO 

 
No próximo dia 25 de novembro, a aldeia de Vale de Santiago, no interior do concelho de Odemira, vai receber a 
26ª Edição do Cross dos Cavaleiros e a 12ª Edição do Percurso Pedestre dos Cavaleiros. À semelhança de edições 
anteriores, irá decorrer em simultâneo o Corta Mato de Abertura da Associação de Atletismo de Beja. 
 
Esta é uma iniciativa do Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, do Município de Odemira, da Junta de 
Freguesia de Vale de Santiago, com o apoio da Associação de Atletismo de Beja e dos Bombeiros Voluntários de 
Odemira. 

 
Na vertente de competição, a prova será aberta a todos os atletas, nos vários escalões etários, federados e não 
federados. O percurso irá variar entre os 250 metros para os benjamins e os 8.400 metros para os seniores. Na 
vertente de lazer, o Percurso Pedestre dos Cavaleiros será aberto a toda a população e terá dois percursos 
distintos, de 2.000 e 8.000 metros. 
 
As inscrições para a 26ª edição do Cross dos Cavaleiros são gratuitas para os escalões jovens. Para os escalões 
juniores, seniores e veteranos e para os participantes no Percurso Pedestre dos Cavaleiros, cada inscrição tem 
um custo de 4,00€ com almoço e de 1,00€ sem almoço até ao dia 15 de novembro. De 16 a 21 de novembro a 
taxa passa a ser de 6,00€ com almoço e 2€ sem almoço. O almoço para acompanhantes e jovens atletas no dia 
da prova tem um custo de 5,00€. 
 
O valor de 1,00€ por inscrição no Percurso Pedestre e no Cross dos Cavaleiros de Vale Santiago reverte para os 
Bombeiros Voluntários de Odemira. 

 
As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 21 de novembro através do e-mail ndcodemira@hotmail.com, ou 
dos contactos telefónicos 283 308 033 e 966 975 750. 
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