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INSCRIÇÕES 
 

Data limite das inscrições: sábado, dia 20 de abril até as 12h.  

 
 

Taxa de inscrição:  
 Gratuito 

Local das inscrições:  
 

 www.acmadeira.pt  

 Sede da ACMadeira – Complexo Piscinas Olímpicas do Funchal, Beco doa Álamos, Santo António  

 

PROGRAMA  
 

 

Data: Dia 21 de abril de 2019  

 

HORÁRIOS 
 

Domingo – 21 de abril 

 

9h30 – Concentração  

 (junto no Café da Portela) 

10h00 – Partida  

12h00 – Chegada   

   

 
Nota: O horário poderá sofrer alterações. 
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PERCURSO 
 

 
 
Extensão: 18,000 Km (aprox.)  
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CONSIDERAÇÕES  

 

Confirmação da inscrição/Seguro de Passeio: 
Todos os participantes deverão confirmar a sua inscrição, no site da Associação de Ciclismo da Madeira 
até as 12h00 do dia 23 de fevereiro, sábado.  
A confirmação da inscrição é fundamental, para que caso o participante não seja filiado na UVP-FPC, a 
organização da ACMAdeira possa tomar as devidas precauções, acionando um seguro de acidentes 
pessoais. Caso a inscrição não seja confirmada poderão participar no passeio cientes de que não 
estarão cobertos pelo Seguro do Passeio. 
 

Concentração/Passeio: Após a concentração deverão se alinhar junto ao ponto de partida, 
predispondo-se ao início do passeio. Após a partida ser dada e ao longo de todo o passeio, os 
participantes não devem se afastar do grupo e deverão dar ouvidos às considerações do representante 
da ACMadeira, que irá na frente, a guiar o grupo. Em nenhum momento os participantes podem 
ultrapassar o representante da ACMadeira, que irá na frente do grupo.  
Durante todo o passeio, os atletas terão de cumprir obrigatoriamente as regras do código a estrada. 
 

DIREITOS DE IMAGEM  

 

Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagem, estão reservados à Associação de 
Ciclismo da Madeira. Ao se inscreverem e participarem no evento, os participantes autorizam a 
utilização e difusão de imagens suas, captadas no decorrer da prova, inclusive os documentos 
promocionais e/ou publicitários. 

MEIOS DE SEGURANÇA E SOCORRO 
 

 

Unidades de saúde próximas ao local do evento: 
 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal  

Telefone: 291 705 600 

STAFF TÉCNICO 
 
 

Diretor de Passeio 

António Teixeira 

 


