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LISBOA 

 

É a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país. Na Área Metropolitana de Lisboa, residem 2 821 697 pessoas 

(2011), sendo por isso a maior e mais populosa área metropolitana do país. Lisboa é o centro político de Portugal, sede 

do Governo e da residência do chefe de Estado. É o "farol da lusofonia". É ainda a capital mais a ocidente do continente 

europeu e situa-se na costa atlântica. 

O estatuto administrativo da cidade foi originalmente concedido por Júlio César enquanto município romano. O 

imperador acrescentou orgulhosamente à palavra “Olisipo”, que deu origem ao nome de Lisboa, a designação 

"Felicidade Júlia" (Felicitas Julia), em sua memória.  

Lisboa é considerada como cidade global devido à sua importância em 

aspetos financeiros, comerciais, mediáticos, artísticos, educacionais e 

turísticos.
 

É um dos principais centros económicos do continente 

europeu, graças a um progresso financeiro crescente favorecido pelo 

maior porto de contentores da costa atlântica da Europa e mais 

recentemente pelo Aeroporto Humberto Delgado, que recebe mais de 

20 milhões de passageiros anualmente. A maioria das sedes das 

multinacionais instaladas em Portugal encontram-se na região de 

Lisboa, a nona cidade do mundo com maior número de conferências 

internacionais.  

Lisboa foi quase na totalidade destruída a 1 de Novembro de 1755 por um terrível terramoto e reconstruída segundo os 

planos traçados pelo Marquês de Pombal. A parte central reconstruida tem o nome de Baixa Pombalina. A quadrícula 

adotada nos planos de reconstrução permitiria desenhar as praças do Rossio e Terreiro do Paço, esta com uma 

belíssima arcada aberta em frente do rio Tejo.  

O centro histórico da cidade é composto por sete colinas, sendo algumas das ruas demasiado estreitas para permitir a 

passagem de veículos. A parte ocidental da cidade é ocupada pelo Parque Florestal de Monsanto, um dos maiores 

parques urbanos da Europa, com uma área de quase 10 km². Lisboa tem ganho terreno ao rio com sucessivos aterros 

que permitiram a criação de avenidas, a implantação de linhas de caminho-de-ferro e a construção de instalações 

portuárias e mesmo de novas urbanizações como o Parque das Nações e equipamentos como o Centro Cultural de 

Belém.  

Pela sua condição geográfica, está entre as capitais europeias com Invernos mais amenos, sendo raras as temperaturas 

abaixo de zero e bastante esporádica a queda de neve. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lusofonia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente_europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente_europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade_J%C3%BAlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_global
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contentor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Humberto_Delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1755
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_Pombalina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_de_D._Pedro_IV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_do_Pa%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arcada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Florestal_de_Monsanto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_de_Bel%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_de_Bel%C3%A9m
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O Desporto Escolar é muito mais que competição. Proporciona a todos os participantes uma convivência 

saudável e espírito de grupo. Tem como missão a promoção de valores e princípios associados a uma 

cidadania ativa. 

 

Este ano começámos a desenvolver esta iniciativa no Corta Mato e pretendemos, no Mega Sprinter dar 

mais um passo neste caminho. 

 

Vamos ajudar uma Instituição de Solidariedade Social de Lisboa – CASA (Centro de Apoio aos Sem Abrigo), 

através da entrega de bens de primeira necessidade (arroz, massas, enlatados, bolachas…). 

 

O sucesso deste momento está dependente de todos nós. 

 

Assim, apela-se a todos os participantes (alunos, professores e organização) que tragam um ou dois 

alimentos (voltamos a referir: arroz, massas, enlatados, bolachas, leite,…, outros) e entreguem ao 

professor responsável pela comitiva.  

 

Este, durante a acreditação,  depositará os alimentos recolhidos no local assinalado como “Desporto 

Escolar Solidário”. 

 

Na Cerimónia de Abertura, iremos ter um momento em que divulgaremos, na presença do Diretor da 

Instituição, a quantidade de alimentos recolhidos.  

    

Vamos fazer desta iniciativa um enorme sucesso!  

     

Contamos com os vossos contributos! 

 

INICIATIVA “DESPORTO ESCOLAR SOLIDÁRIO” 
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Programa Horário  

23.março.2018 – (6ª-feira) 

11:30 – 13:00 

Receção e acreditação das Comitivas no Estádio Universitário de Lisboa. 
(DSR Algarve, DSR Alentejo, DSR LVT e CLDE Leiria). 
Passeio pedestre pelo espaço do Estádio Universitário para as comitivas que 
chegarem dentro deste horário. 

12:00 – 14:00 Almoço Volante 

13:00 – 14:30 

 
Receção e acreditação das Comitivas no Estádio Universitário de Lisboa.   
(DSR Centro e DSR Norte) 
 

15:30 
Reunião Técnica (com professores e 
Chefes de Comitiva) 

Estádio Universitário de Lisboa 
 Auditório do  

Centro de Medicina Desportiva 15:30 Reunião de Motoristas 

17:00 – 19:00 Início das Provas / Jornada 1 

19:00 – 20:30 Jantar – Edifício da Cantina Velha – Refeitório 1 do SAS da Universidade de Lisboa 

21:00 -22:00 Cerimónia de Abertura 

22:15 Recolher aos Locais de Alojamento 
 

Programa Horário  

24.março.2018 – (sábado) 

07:00 – 08:00 Alvorada / Pequeno-Almoço no local de alojamento 

08:15  Partida para a pista 

08:30 Chegada à pista 

08:45 Aquecimento e Chamadas 

09:00 Início das Provas / Jornada 2 

13:30 Almoço - Edifício da Cantina Velha – Refeitório 1 do SAS da Universidade de Lisboa 

14:30 Regresso das Comitivas 
 

  

 

Escalão Anos de Nascimento 

Infantis A 2007/2008/2009 

Infantis B 2005/2006 

Iniciados 2003/2004 

Juvenis 2000/2001/2002 

Adaptado ESCALÃO ÚNICO 
 

No projeto Mega Sprinter, não são permitidas mudanças de escalão. 
Todos os participantes têm que participar nas provas, no seu escalão. 

 

Organograma 
 

Programa Geral 

 
Escalões Etários 
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Programa Horário - 6ª-feira (23.março.2018) 

Hora Escalão Género Prova Tipo 

17:00 

Infantis A 
Feminino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Masculino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Juvenis 
Feminino  Mega Salto (Comprimento)  Final 

Masculino Mega Salto (Comprimento) Final 

Iniciados Feminino Mega Lançamento (Peso) Final 

Adaptado Fem./Masc. Mega Lançamento (Adaptado) Eliminatórias 

17:20 Infantis B 
Feminino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Masculino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

17:25 

Iniciados 
Feminino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Masculino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Infantis A 
Feminino Mega Salto (Comprimento) Final 

Masculino Mega Salto (Comprimento) Final 

18:00 Juvenis 
Feminino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Masculino Mega Sprint (40 m) Eliminatórias 

Cerimónia Protocolar – Mega Salto (Comprimento) Juvenis / Infantis A  

                                           Mega Lançamento (Peso) Iniciados Femininos 

18:20 Iniciados Juvenis 
Feminino 

Masculino 
Estafetas Séries 

21:00 Cerimónia de Abertura  

 
Programa de Provas – Jornada 1 
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Programa Horário - Sábado (24.março.2018) 

Hora Escalão Género Prova Tipo 
08:30 CHEGADA DAS COMITIVAS - Estádio  

08:45 Aquecimento e Chamadas 

09:00 Iniciados 
Feminino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

Masculino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

09:20 

Infantis A 
Feminino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

Masculino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

Iniciados 
Feminino Mega Salto (Comprimento) Final 

Masculino Mega Salto (Comprimento) Final 

09.40 Infantis B 
Feminino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

Masculino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

10:00 Juvenis 
Feminino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

Masculino Mega Sprint (40 m) Meias-Finais 

Cerimónia Protocolar – Estafetas Iniciados /Juvenis 

10.20 
Infantis A 

Feminino Mega KM (1000 m) Final 

10:30 Masculino Mega KM (1000 m) Final 

10:30 

Infantis B 
Feminino  Mega Salto (Comprimento) Final 

Masculino Mega Salto (Comprimento) Final 

Iniciados Masculinos Mega Lançamento (Peso) Final 

Adaptado Fem./Masc. Mega Lançamento (Adaptado) Final 

Cerimónia Protocolar –  Mega Salto (Comprimento) - Iniciados 

10:40 
Infantis B 

Feminino Mega KM (1000 m) Final 

10:50 Masculino Mega KM (1000 m) Final 

11:00 
Iniciados 

Feminino Mega KM (1000 m) Final 

11:10 Masculino Mega KM (1000 m) Final 

11:20 
Juvenis 

Feminino Mega KM (1000 m) Final 

11:30 Masculino Mega KM (1000 m) Final 

Cerimónia Protocolar –  Mega KM (1000 m) Infantis A e B e Mega  Lançamento Adaptado 

11.40 Infantis A 
Feminino Mega Sprint (40 m) Final 

Masculino Mega Sprint (40 m) Final 

11:50 Infantis B 
Feminino Mega Sprint (40 m) Final 

Masculino Mega Sprint (40 m) Final 

Cerimónia Protocolar –  Mega KM (1000 m) Iniciados e Juvenis 

 

Cerimónia Protocolar de passagem da bandeira para a organização do ano seguinte. 

12:00 Iniciados 
Feminino Mega Sprint (40 m) Final 

Masculino Mega Sprint (40 m) Final 

12:10 Juvenis 
Feminino Mega Sprint (40 m) Final 

Masculino Mega Sprint (40 m) Final 

Cerimónia Protocolar – Mega Sprint (40 m) Infantis A e B; Mega Salto (Comprimento) Infantis B 

12:25 Infantis A e B Feminino Masculino Estafeta Séries 

Cerimónia Protocolar – Mega Sprint (40 m) Juvenis e Iniciados; Estafetas Infantis A e B e Mega Lançamento (Peso) 
Iniciados Masculinos.  

 

 

 
Programa de Provas – Jornada 2 
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Participam na Final Nacional Mega Sprinter 2018 cerca de 1000 alunos, em representação das 23 

Coordenações Locais do Desporto Escolar (CLDE), da DSR do Algarve e da Região Autónoma dos Açores.  

 

 Mega Sprint – 2 (dois) alunos por CLDE em cada escalão etário/género;  

 Mega Salto – 1 (um) aluno por CLDE em cada escalão etário/género;  

 Mega Km – 1 (um) aluno por CLDE em cada escalão etário/género.  

 Mega Lançamento – 1 (um) aluno por CLDE em cada género, apenas no escalão Iniciados. 

 Mega Lançamento adaptado – 1 (um) aluno por CLDE, em cada género. 

 

Os alunos que participarem no Mega Km, não poderão participar no Mega Sprint, no Mega Salto, nem no 

Mega Lançamento, MAS PODEM PARTICIPAR NA ESTAFETA. 

 

Notas regulamentares:  

1.) Cada aluno só pode participar no escalão etário correspondente à sua idade. 

2.) Fica vedada, a todos os participantes, a utilização de equipamento de qualquer clube nacional ou 

estrangeiro, ou com publicidade que contrarie a legislação em vigor. 

3.) Os participantes que não apresentem uma conduta correta em competição, nos eventos sociais e 

culturais, no cumprimento das regras e normas de funcionamento no alojamento/alimentação e nos 

transportes colocados à disposição, poderão ser sancionados com a sua desclassificação e convidados a 

regressar no imediato aos seus locais de origem. 

 

Professores Acompanhantes:  

 

 Cada comitiva integrará 4 (quatro) professores, sendo, cada um deles, responsável por cada 

uma das provas (Mega Sprint, Mega Salto, Mega Quilómetro e Mega Lançamento). Cada 

CLDE indicará, de entre os professores acompanhantes que se deslocam no autocarro, o que 

assumirá as funções de Chefe de Comitiva. 

 

 Para o acompanhamento dos alunos em cadeiras de rodas, na prova de Lançamento 

adaptado, cada CLDE pode integrar o professor responsável e ainda um acompanhante. 

 

 

 

 

 

 

 

As inscrições serão efetuadas por cada Coordenação Local do Desporto Escolar, DSR do Algarve e Região 

Autónoma dos Açores através do preenchimento de uma ficha (Ficheiro EXCEL em anexo) o qual deverá ser 

enviado para a Organização, rui.piedade@dge.mec.pt e carlos.ribeiro@dgeste.mec.pt, até ao dia 16 de 

março de 2018. 

 

 
Inscrições 

 
Participantes 

mailto:rui.piedade@dge.mec.pt
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A receção das Comitivas realiza-se no dia 23 de março de 2018, entre as 11:30h e as 14:30h, no Secretariado, 

no Estádio Universitário de Lisboa: 

 1º Grupo das 11.30h-13.00h – DSR Algarve, DSR Alentejo, DSR LVT e CLDE Leiria. 

 2º Grupo das 13.00h-14.30h – DSR Centro e DSR Norte. 

O chefe de comitiva informará a organização das alterações (ver ficha de alterações) às inscrições, devendo 

ser portador dos documentos de Identificação válidos dos Alunos e Professores. (BI/CC válidos ou fotocópias 

dos mesmos autenticados pela escola com carimbo, com a menção “conforme o original” ou selo branco). 

Por questões de organização as comitivas terão que fazer todos os esforços por chegarem dentro do horário 

previsto. Por questões logísticas e disponibilidade dos espaços de acomodação, as comitivas só poderão 

iniciar os procedimentos de acomodação após a cerimónia de abertura. 

Ainda assim, salientamos que todos deverão fazer um esforço para cumprir os horários estabelecidos. 

Faz-se também um alerta para que os alunos participantes preparem uma mochila para a competição e 

que tragam apenas essa mochila para a jornada 1.  

Após a chegada ao Estádio Universitário de Lisboa, os autocarros não ficarão acessíveis e só terão acesso 

aos mesmos depois da cerimónia de abertura. 

 

 
 

 

Serão aplicadas as disposições regulamentares definidas nos seguintes documentos: 

 Regulamento do programa do Deporto Escolar 2017 – 2018; 

 Regulamento Geral de Provas do Desporto Escolar; 

 Documentos Orientadores do Projeto Mega Sprinter 2018;  

 Programa da Fase Nacional do Mega Sprinter 2018. 

 

Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação do presente documento e dos regulamentos acima 

indicados serão analisados e resolvidos pela Organização e da sua decisão não cabe recurso. 

 

Salientam-se ainda as seguintes normas e regras a cumprir: 

 De acordo com o ponto 2 do Artigo 7.º do Regulamento Geral de Provas do Desporto Escolar, todos 

os participantes acreditados terão de aceitar as condições estabelecidas pela organização, 

permanecer na atividade desde o momento da acreditação até ao final da competição e participar 

em todos os momentos definidos no programa do evento (cerimónias e outras atividades indicadas). 

 

 Todos os participantes (alunos e professores) têm que ficar alojados nos locais destinados pela 

organização – Este ano nas escolas de acolhimento apresentadas a seguir. 

 

 

 
Receção 

 

Regulamentos 
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A organização fornecerá a todos os participantes os peitorais/dorsais.  

 

Os alfinetes para os peitorais/dorsais não são fornecidos pela organização, estes são da 

responsabilidade dos participantes. Para o efeito, as escolas devem acautelar o fornecimento aos 

alunos de, no mínimo, 4 alfinetes para a colocação dos peitorais/dorsais. 

 

 Peitoral/dorsal sempre colocado à frente – Mega Sprinter; Mega Salto, Mega Km, Mega 

Lançamento e Mega Lançamento Adaptado; 

 

 

 

 

A organização dos transportes para o evento e regresso, é da responsabilidade das Coordenações Locais 

do Desporto Escolar em articulação com a Direção de Serviços da respetiva Região.  

Os autocarros, depois da chegada a Lisboa, deverão ficar à disposição da Organização durante o evento, 

para realizarem percursos adicionais até às 24 horas do dia 23 de março de 2018, pelo que, se necessário, 

deverá a contratualização do transporte prever esta situação (2 motoristas ou motoristas ao serviço da 

empresa contratada, que estão deslocados na área para onde é efetuado o serviço - Lisboa). 

É também muito importante, caso a CLDE tenha alunos participantes no Lançamento Adaptado, que o 

transporte contratado seja adequado ao transporte de cadeiras de rodas (autocarro com plataforma). 

Solicita-se que a empresa contratada seja alertada antecipadamente para estas necessidades.  

A Organização não fornece alojamento aos motoristas, mas garante a respetiva alimentação (almoço e 

jantar de 6ª feira e almoço de sábado nos locais estipulados para todos os participantes).  

 

 
 

A distribuição do local de alojamento das comitivas será a seguinte: 

 

 

 

 

Solicita-se ainda a obrigatoriedade de todos os participantes ficarem alojados nos locais destinados pela 

organização. 

De acordo com as necessidades específicas dos alunos inscritos na prova do Mega Lançamento adaptado, 

serão alojados em unidades hoteleiras. 

Todos os alunos e professores deverão ser portadores de artigos de higiene pessoal, saco cama e 

almofada (facultativa). 

Escola de Acolhimento Comitiva 

ES António Damásio LVT + Açores 

ES D. Dinis Centro 

ES Padre António Vieira Norte 

EB S. Vicente Telheiras Alentejo + Algarve 

Acolhimento 

 
Dorsais 

 
Transportes 

 
Acolhimento 
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Durante a realização do evento serão garantidas as quatro refeições principais – almoço volante, jantar, 

pequeno-almoço, almoço e os reforços. 

 

Dia Hora Refeição Local de Serviço 

23 março 

12:00 – 14:00 
Almoço volante Acreditação – Estádio Universitário de 

Lisboa Lanche da tarde 

19:00 – 20:30 Jantar 
Estádio Universitário de Lisboa - 
Edifício da Cantina Velha – Refeitório 1 
do SAS da Universidade de Lisboa 

23:00 Reforço da noite Escolas de Acolhimento 

24 março 

7:00 – 8:00 
Pequeno-almoço 

Escolas de Acolhimento 
Lanche da manhã 

13:30 
Almoço Estádio Universitário de Lisboa - 

Edifício da Cantina Velha – Refeitório 1 
do SAS da Universidade de Lisboa 

Reforço de viagem 

 

 

 

 

 

 
A entrega de prémios realiza-se na Pista de Atletismo, no Estádio Universitário de Lisboa, de acordo com 
o Programa definido. 
Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 Medalhas aos 3 (três) primeiros classificados, por escalão etário/género/prova; 

 Certificados de Participação a todos os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alimentação 

 
Prémios/Classificações 
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Aos professores acompanhantes solicita-se que orientem os seus alunos no sentido de:  
 

 Antes da prova 

 Adotar um sistema de guarda e vigilância dos valores, vestuário e outros bens, 

salvaguardando, assim, eventuais furtos; 

 Alertar os alunos para não se dispersarem, marcando um local de encontro; 

 Assegurar que os seus alunos estão todos prontos para iniciar a respetiva prova nos horários 

previstos (equipamento adequado, dorsais/peitorais devidamente colocados): 

- Mega Sprinter: no peito; 

- Mega Salto: no peito; 

- Mega Km: no peito; 

- Mega Lançamento: no peito. 

 Verificar se os alunos são portadores dos alfinetes para a colocação dos dorsais; 

 Preparar e orientar os alunos para a câmara de chamada.  
  

Nota: Não é permitida a utilização de sapatos de bicos, com ou sem bicos. 



 Durante a prova 

 Colaborar e cooperar com os colegas da Organização; 

 Acompanhar/Controlar os alunos que aguardam a sua participação, evitando assim que estes 

circulem no percurso de prova. 

 

 Final da prova 

 Orientar e vigiar os alunos de forma a prevenir possíveis acidentes ou incidentes; 

 Encaminhar os alunos para junto do pódio, fazendo-se acompanhar da respetiva identificação 

(válida - cartão de cidadão), quando for solicitada a sua presença através de comunicação 

sonora; 

 Assegurar que os alunos estão todos prontos, tão rapidamente quanto possível, para o 

cumprimento escrupuloso do programa do evento; 

 Após a sua participação nas provas desportivas, os alunos têm ao seu dispor os balneários das 

instalações desportivas.  

 

 Limpeza e Preservação dos Espaços 

 Incutir nos alunos a responsabilidade de manterem devidamente limpos os diversos espaços 

que utilizarão durante a sua estadia (Autocarros, Quartos, Balneários, Bancadas, Refeitórios, 

espaço envolvente à Pista de Atletismo); 

 Sensibilizar os alunos para a colocação do lixo nos recipientes/espaços destinados para o 

efeito. 

  

Recomendações Gerais 

 
Recomendações Gerais 
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Localização do Estádio Universitário de Lisboa   
Av. Prof. Egas Moniz, 1600-190 Lisboa 

 

 

 

 

 

 
Estádio Universitário de Lisboa   

 

 

210.493.418 

 
Hospital de Santa Maria 

 

 
 217.805.000 

 
 

Farmácia Santa Maria 
 
 

Farmácias de Serviço  
http://www.farmaciasdeservico.net/localidade/lisboa 

 

217.963.016 
 
 
 

 
PSP - 18ª Esquadra - Campo Grande 

 

 

217.900.020 

   

Telefones Úteis 

 
Indicações Gerais 

 
Telefones Úteis 

https://www.google.pt/search?q=hospital+santa+maria&oq=hostpital+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.5518j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.pt/search?q=psp+lisboa&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38764839,-9141408,2053&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjx69XZzc3ZAhUKOBQKHScrCs8QjGoISw&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rldoc=1

