
                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

Organização: Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) 

 Liga dos Combatentes (LC) 

 Coorganização: Câmara Municipal de Lisboa  

 



                                                                                                
 

 

 

 

 

Normas da iniciativa 

 

A Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e a Liga do Combatentes, 
com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Associação das Coletividades do 
Concelho de Lisboa, da Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e 
Desporto do Distrito de lisboa, vão promover no próximo dia 21 de Setembro de 2019, 
com início às 09H00 horas, uma marcha / caminhada, designada por Marcha dos 
Combatentes pela Paz/ Lisboa Caminha pela Paz 2019. A iniciativa tem por objetivo 
comemorar o Dia Internacional da Paz e tem as seguintes normas:  

  

Data: 21 de Setembro de 2019  

Local: Lisboa – Rocha Conde de Óbidos   

Hora de encontro: 09:00h  

Hora de partida: 10:30 h  

Meio: Urbano com percurso plano.  

Percurso: Partida da Rocha Conde de Óbidos, breve incursão na Avenida de Brasília 
junto ao Rio Tejo, quase na totalidade pela ciclovia e zona pedonal, Chegada ao Museu 
do Combatente/ Forte do Bom Sucesso, (junto à Torre de Belém).  

Distância: 5 000 metros  



                                                                                                
Duração aproximada:1 hora a 1 hora e 30 minutos  

Dificuldade: Baixa  

 

 

PROGRAMA HORÁRIO:  

09:00 – Receção dos participantes / entrega dos dorsais  

10:30 – Partida da caminhada  

12:00 - Cerimónia protocolar do Dia Internacional da Paz 2019, junto ao Museu do 
Combatente/Forte do Bom Sucesso 

- Leitura da mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas 

- Intervenção do Presidente da Liga dos Combatentes  

- Intervenção do Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas  

- Intervenção da Alta Entidade que preside (a confirmar) 

- Homenagem, com deposição de coroa de flores, junto ao Monumento aos 
Combatentes do Ultramar   

- Hino Nacional 

12:30 - Fim da Cerimónia protocolar 

 

PARTICIPANTES:  

Prova aberta a toda a População com  e sem deficiência  

COMO PARTICIPAR: 

 Podem participar pessoas de todas as idades. 



                                                                                                
 

 

INSCRIÇÕES/PRAZOS:  

 As inscrições são gratuitas, e devem ser efetuadas até dia 18 de Setembro de 2019 e 
devem ser efetuadas através do SITE: 

 www.adfa-portugal.com ,  ou  www.ligacombatentes.org.pt ou www.accl.com.pt, 

 

SEGURO: 

A Organização disporá de um seguro próprio 

  

INSCRIÇÕES DE ÚLTIMA HORA 

 Os participantes que não fizerem a sua inscrição no prazo acima indicado, poderão 
inscrever-se no local de partida, até 30 minutos antes do início da prova, onde lhes 
serão entregues os respetivos dorsais. 
 

SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA MÉDICA 

A Caminhada será acompanhada por batedores da PSP em todos os percursos, 
os quais controlarão o tráfego, não se responsabilizando a Organização por 
qualquer acidente ou dano sofrido pelos atletas. O percurso terá o 
acompanhamento de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários com 
pessoal especializado. 
 
ENTREGA DE DORSAIS:  

Aos atletas inscritos no “SITE”, os dorsais serão entregues no dia 21 de setembro entre 
as 09h00 e as 10h00, no local de partida – Rocha Conde Óbidos  

 

 

TODOS OS CASOS OMISSOS NESTE REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO. 

http://www.adfa-portugal.com/
http://www.ligacombatentes.org.pt/
http://www.accl.com.pt/

