


Um percurso adequado às capacidades de cada pessoa, assim são 

desenhados vários percursos alternativos com graus de dificuldade 

também eles diferentes. 

Uma corrida com um local de partida único (Praia do Almograve) 

proporcionamos no mesmo evento a prática de diferentes 

modalidades. 



Um convivio , o evento é também conhecido pelo seu momento final em que 

proporciona forte convivio entre todos os participantes, os mais e os menos 

atléticos. 

Uma Preocupação , nomeadamente da promoção da atividade fisica mas 

também uma preocupação ambiental e social. 



Uma Missão: 

 

• A grande missão da Brisas do Atlântico é contribuir para a construção de um 
desporto melhor, mais justo e mais equilibrado.  

 

 

 

 

 

 

 

• A missão para a Brisas do Atlântico, é a criação de um fundo para apoio a 
projetos/causas sociais que desenvolvem o seu trabalho nas mais diferentes áreas 
no concelho Odemira.  

 



Organização  
 • As Brisas do Atlântico é uma organização da Câmara Municipal de Odemira.  

– Setores envolvidos: 

• Desporto (SD) 

• Contabilidade e tesouraria (SCT) 

• Compras e Gestão de stocks (SCGS) 

• Setor de comunicação e informação (SCI) 

• Setor de Promoção Ambiental (SPA) 

• Setor de Rede Viária e Transito (SRVT) 

• Oficinas e serviços auxiliares (SOSA) 

• Transportes, Máquinas e Viaturas (STMV) 

• Ação Social (SAS) 

• Saude (SS) 

• Cultura (SC) 

 

Um total de mais de 50 funcionários envolvidos. 



História 

O evento Brisas do Atlântico teve a sua primeira edição em 1987, em formato 
de estafetas e que ligava a Zambujeira do Mar a Odemira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao fim de 19 edições, em 2006, o evento contava com a participação de 80 atletas e 

tinha pouco impacto desportivo, social e económico no concelho. 

 

Em 2007 no seu primeiro ano do novo formato do evento, apesar das altas 

expectativas que tínhamos, o evento contou com cerca de 300 participantes. Em 

2008 já subimos para os 500 participantes, em 2009 cerca de 800 participantes e a 

partir de 2010 tivemos sempre para cima de 1000 participantes tendo alcançado nas 

últimas edições um número entre as 1500 e 1700 participantes. 

 

Devido à pandemia a última edição foi em 2019. 



Datas e locais de realização  
 

• As Brisas do Atlântico realiza-se todos os anos no dia 10 de Junho nas 
seguintes freguesias: 

 

– Vila Nova de Milfontes,  

– Longueira/Almograve,  

– S. Teotónio 



Atividades e modalidades  
 

• As Brisas do Atlântico decorre sob a forma de convívio/competição 
desportiva. São modalidades das Brisas do Atlântico: 

 

– Atletismo (Meia Maratona e Estafetas), 

– Desporto Adaptado  

– Cicloturismo,  

– BTT,  

– Run & Bike,  

– Patinagem,  

– Pedestrianismo, 

– Orientação. 



Programa  

Horário Actividade Local e Distância 

7.00/8.30h 
Transporte de participantes Zambujeira do Mar /Almograve 

8.00h 
Concentração e abertura do Secretariado 

Praia do Almograve  

9.20h 

  

  

Prova de Patinagem 21,1km 

09.25h 
Passeio de BTT e Cicloturismo  25km e 35km – Dificuldade média/fácil 

09.30h 
Atletismo (21,1km /Estafeta/Run & Bike) 21,1km do Almograve a Zambujeira 

09.40h 
  

Prova de Orientação-Ori brisas 

Percurso fácil de distância curta e dificuldade baixa 

Percurso Médio (Distância Intermédia de dificuldade média) 

09.45h Pedestrianismo 3,0km e 8,0km 

12.00h Entrega de prémios Zambujeira do Mar 

13.00h 
Almoço convívio para todos participantes Zambujeira do Mar e Almograve 





Destinatários  
 

São destinatários desta iniciativa, todos os interessados em contribuir para a 
missão:  

– Associações,  

– Clubes,  

– Instituições particulares de solidariedade social,  

– Instituições e repartições públicas,  

– Empresas, 

– Restante população a título individual ou coletivo.  

– Programa Municipal de Desporto Sénior “Viver Ativo” 



             Parcerias 

Na organização da Brisas do Atlântico a Câmara Municipal de Odemira conta 
com o apoio: 
 

–  Federação Portuguesa de Patinagem (apoio na organização da prova),  
 

– Associação de Patinagem do Alentejo (apoio na organização da prova), 
 

– Associação de Atletismo de Beja (apoio na organização da prova), 
 

– Federação Portuguesa de Orientação (apoio na organização da prova), 
 

– Juntas de freguesia locais (inscrições),  
 



– Bombeiros Voluntários de Odemira 
 

– Várias Associações locais (apoio na organização no pedestrianismo, passeios de BTT, 
Cicloturismo e no convívio final), 
 

– Empresas locais (apoios em géneros). 



Percursos  
 • O evento desportivo possuirá vários percursos sendo que a partida será a mesma para todos os 

participantes (Almograve). 

 

• 1.º percurso: Distância Longa (Competição: atletismo, patinagem)  

– Almograve - Zambujeira do Mar  

– Este percurso terá uma extensão aproximada de 21000 metros e é realizado nas estradas municipais.  

 

• 2.º percurso: Distância Média (lazer: atletismo, pedestrianismo, patinagem)  

– Almograve - Cabo Sardão  

– Este percurso tem por base o trajeto realizado no percurso anterior, no entanto a chegada ocorre       
8 000 metros após a partida, junto do farol do Cabo Sardão.  

 

• 3.º percurso: Promoção (lazer: atletismo, pedestrianismo, patinagem)  

– Almograve - Longueira  

– Este percurso terá uma extensão de sensivelmente 3 000 metros e é realizado pela estrada municipal 
que une Almograve à Longueira.  



Apoio a causas sociais 

O Município de Odemira em parceria com o Núcleo Desportivo Cultural de Odemira, 

pretendem com esta iniciativa criar um movimento cívico que tem como objetivo unir, 

organizar e mobilizar as vontades da sociedade civil com o objetivo de colmatar 

determinadas insuficiências do concelho em diversas áreas, desde a economia, à 

saúde, ao meio ambiente, ao desporto, cultura e educação. 

Desta forma pretende-se financiar causas/projetos a serem desenvolvidos por 

associações/instituições que desenvolvem o seu trabalho no concelho nas mais 

diferentes áreas. 

Com este evento só no ano de 2019 foram atribuídos cerca de 8.000,00 € às causas 

vencedoras na proporção de 50% para a causa mais votada, 30% para a segunda causa 

mais votada e 20% para a terceira causa mais votada. 

 



Divulgação 

• O evento é divulgado das seguintes formas: 

 

– Presencialmente junto dos munícipes através de outros projetos do Município; 

 

– Através dos meios de comunicação do Município de Odemira, nomeadamente 
página de internet do Município, Facebook e Instagram; 

 

– Imprensa local, regional e nacional. 



Aspetos inovadores 

Juntar no mesmo evento várias modalidades, várias populações alvo e para além de 
dar uma atividade desportiva de qualidade, fornecer um período do evento para os 
praticantes conviverem entre si enquanto almoçam uma sardinha assada no pão com 
vista mar. 

 



- O facto das receitas reverterem para uma causa social, a participação de todos para 

beneficio de causas/projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população 

em geral, estejam eles integrados numa IPSS ou num clube/associação desportiva. 



Este é um exemplo das nossas t´shirts 
de ofertas relativas ao evento, em que 
na parte da frente temos a imagem do 
evento, (que nunca muda) e nas costas 
uma alusão aos galardões que o 
Município ganhou no âmbito do 
concurso das 7 maravilhas de Portugal 
em 2012 (Melhores Praias). 

 

Praias de Rios venceu a de Vila Nova 
de Milfontes - Furnas  

 

Praias Urbanas venceu a de Zambujeira 
do Mar 



 
Video do evento 

Brisas do Atlântico 2019 

• https://www.youtube.com/watch?v=gJficQfUqt4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJficQfUqt4
https://www.youtube.com/watch?v=gJficQfUqt4

