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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AS BRISAS DO ATLÂNTICO  
Uma missão e mais de mil participantes em sete modalidades desportivas 
 
O litoral do concelho de Odemira recebe, no dia 10 de junho, as Brisas do Atlântico, um evento desportivo 
multidisciplinar, entre Almograve e Zambujeira do Mar, que mobiliza anualmente mais de mil participantes nas 
modalidades de cicloturismo, BTT, patinagem, atletismo, orientação, pedestrianismo e desporto adaptado, numa 
organização do Município de Odemira.  

 
As Brisas do Atlântico têm as vertentes de competição, nas modalidades patinagem, run & bike e atletismo 
(individual, estafetas e desporto adaptado) e na vertente de lazer, nas modalidades de cicloturismo, BTT, 
orientação e pedestrianismo.  
 
Na edição de 2019, o evento desportivo Brisas do Atlântico tem como missão apoiar projetos no âmbito da 
Inclusão pela prática desportiva desenvolvidos por associações e instituições sociais que desenvolvam o seu 
trabalho no concelho de Odemira. 

 
A prova tem início na Praia do Almograve, estando a concentração marcada para as 8.00 horas. O evento é aberto 
a todos os atletas, federados e não federados. Haverá prémios monetários para os vários escalões nas 
modalidades de competição.  
 
Na vertente competitiva, as provas de atletismo, patinagem e run & bike têm um percurso de 21,1 km, que ligam 
o Almograve à Zambujeira do Mar. Na vertente lazer, há dois percursos pedestres com 4 km e 8 km, passeios de 
BTT e cicloturismo com percursos de 30 km e 35 km e a prova de Orientação, de caça ao tesouro para grupos e 
famílias, com 5 km. 

 
As inscrições, com um limite de 2000 atletas, têm um custo de 5 euros por participante e devem ser realizadas até 
ao dia 6 de junho, nas Juntas de Freguesia de Boavista dos Pinheiros, Longueira/Almograve, S. Luís, S. Salvador e 
Santa Maria, S. Teotónio e Vila Nova de Milfontes, na Piscina Municipal, no Município de Odemira ou através dos 
contactos desporto@cm-odemira.pt ou ndcodemira@hotmail.com. O regulamento encontra-se disponível em 
www.cm-odemira.pt 

 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 
 

(Ricardo Cardoso) 
N.I. n.º 67 
22/05/2019 
Envio: contactos e-mail dos ocs locais, nacionais e desportivos 
Assunto: Odemira: inscrições abertas para as Brisas do Atlântico 
Anexo: Cartaz + foto 2018 
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