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Exmos. Srs. 
 
É com imenso agrado e satisfação, que vimos projetar o III “Challenge” de Triatlo.  
 
O desafio será realizado na cidade da Guarda nos dias 10 e 11 de Outubro de 2019 e para tal esperamos poder 
contar com a vossa presença. 
 
Inserida no melhor espírito do Movimento Special Olympics Portugal, esta atividade pretende envolver o maior 
número de atletas, técnicos e Instituições/Clubes possíveis. Nunca é demais relembrar o impato que este tipo de 
iniciativa tem sobre os nossos atletas, quer a nível desportivo, quer social, aquirindo os valores essenciais do “saber 
ser”, do “saber estar” e “saber fazer” pelo que a vossa participação é de extrema importância para todos. 
 
A organização do evento está a cargo da CERCIGUARDA e do Special Olympics Portugal que contam com o 
cofinancimento do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P bem como o apoio de outras entidades locais.   
 
Atendendo à dimensão que se pretende ter nesta atividade e ao número de pessoas a envolver, realçamos a 
importância de cumprir os prazos definidos para as inscrições, bem como o fornecimento atempado dos dados 
pessoais e técnicos solicitados e necessários à organização. 
 

 
   

Certos que contaremos com a vossa presença,  
 

                                                                                                                                              A Co-organização 
                                                                                                                                                                               SO Portugal 
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Local e Data Guarda, 10 e 11 de Outubro de 2019 

 

Modalidades Triatlo:  canoagem , btt e corrida de orientação | Natação 

Alojamento O alojamento será garantido pela organização numa unidade Hoteleira local. 

Alimentação As refeições principais e reforço alimentar serão garantidos pela organização. 

Competição  Consultar o documento das informações. 

Inscrições e data 

Limite 

Inscrições até ao dia 30 de Setembro de 2019, pelos seguintes contactos: 

Email: specialolympics@mail.telepac.pt | secretaria@cercig.org.pt | bessa10@sapo.pt 

Nota: A organização não garante a participação dos atletas inscritos fora dos prazos estabelecidos. 

Nº Limite de 

Inscrições/Quotas 
Maximo 16 Instituições/Clubes inscritos, limitadas a 7 intervenientes e 2 acompanhantes por 
cada. 

Informações Pedro Bessa – 965489668 / Rui Carvalho - 963405546 

Programa Geral  

(Provisório) 

 10/10  
 

 10h30 – Cerimónia Oficial (CMGuarda) 

 11h30 – Visita Cultural (Museu) 

 12h30 Almoço 

 15h00 - III “Challenge” de Triatlo 

 20h – Jantar 

 Cerimónia de Encerramento 

               - entrega das medalhas e trofeus 

 23h00 - Dormida em unidade Hoteleira 

11/10 

 

 10h – Reunião Técnica 

 10h30 – Natação (Piscinas Municipais) 

 13h – Almoço 

 14h30 - Despedida das Delegações  

 

Ajuizamento Associação de Atletismo da Guarda 

Organização CERCIG e Special Olympics Portugal  

Co-financiamento Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P 

Apoios 

Camara Municipal da Guarda, Junta de Freguesia da Guarda, Bombeiros Voluntários da Guarda, 

Associação de Atletismo da Guarda, Instituto Politécnico da Guarda, AE Afonso de 

Albuquerque, AE da Sé, ACR Fernão Joanes, Filipe Monteiro (Seguros Tranquilidade), Zero 

Graus (Comunicação e Produção Audiovisual) 

Medalhas e Troféus Entrega de Medalhas a todos os atletas e Troféus de participação aos Clubes/Instituições.  

Inscrição SOP Os Atletas devem estar devidamente inscritos no Movimento SO Portugal, bem como os seus 
respectivos técnicos e instituições que representam, estando previstas algumas excepções. 

Responsabilidade 
A organização terá um seguro da atividade e o acompanhamento profissional em situação de 

uma ocorrência.  
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