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INÍCIO DOS PERCURSOS
Campo 1º de Abril do Aveiras de Cima Sport Clube
cm-azambuja.pt

Centr
PROGRAMA NACIONAL DE MARCHA E CORRIDA | INSCRIÇÕES

CMC | AZAMBUJA

AZAMBUJA
Percurso 3

AS INSCRIÇÕES PODEM SER EFETUADAS:
•No Pavilhão Municipal de Azambuja
•Ou online em www.marchaecorrida.pt

Piso: alcatrão/calçada
Distância: 10,7Km
Dificuldade: média

PÚBLICO ALVO: +14 anos
VALOR DA INSCRIÇÃO ANUAL: 10€
(A admissão de qualquer participante à frequência das atividades no
Centro fica condicionada ao pagamento da taxa de inscrição anual)
O CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE AZAMBUJA, constitui um local
de acolhimento que proporciona a todos os participantes inscritos no
PNMC, a prática regular da marcha e corrida integrada em horários específicos, com acompanhamento técnico, programas personalizados
de treino e onde podem aceder à utilização das instalações municipais
disponíveis.
COMO FUNCIONA O CNMC DE AZAMBUJA
Depois de inscritos, os participantes no PNMC têm acesso a:
•Disponibilização dos benefícios dos parceiros do PNMC e dos serviços
de apoio da rede nacional de CMC;
•Seguro desportivo individual;
•Avaliação dos níveis de condição física e monitorização longitudinal
dos efeitos do programa na saúde dos praticantes;
•Aconselhamento para o treino por técnicos especializados com enquadramento técnico qualificado e programas de treino personalizado;
•Acesso às instalações e equipamentos desportivos dos vários centro
a nível nacional;
•Benefícios do cartão de praticante com as vantagens associadas, promovidas pelos parceiros do PNMC.
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Piso: alcatrão/calçada
Distância: 2,8Km
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AZAMBUJA
Percurso 2

Piso: alcatrão/calçada
Distância: 3,5Km
Dificuldade: fácil

OS PERCURSOS PODEM SER UTILIZADOS
•EM REGIME LIVRE – destinado a praticantes em geral, sem a presença
de técnicos;
•EM REGIME DE TREINOS – com caráter regular, destinado a praticantes
inscritos no PNMC para a prática de marcha e corrida em grupo, com o
acompanhamento de um técnico qualificado.
PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PNMC
•Promover e incentivar a prática desportiva regular da população;
•Contribuir para a melhoria dos níveis de saúde da população;
•Contribuir para um aumento do número de praticantes de marcha e
corrida
•Valorizar a imagem da pratica desportiva de lazer e recreação
•Combater os hábitos de sedentarismo;
•Aumentar as oportunidades de prática desportiva de toda a população, inclusive populações especiais (diabéticos, hipertensos, idosos,
etc.)
•Desenvolver e reforçar um ambiente social encorajador de um estilo
de vida ativo.
PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO
INTEGRADO NO PROGRAMA NACIONAL DE MARCHA E CORRIDA
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APADRINHADO POR FERNANDO MAMEDE
LOCALIZAÇÃO
PAVILHÃO MUNICIPAL DE AZAMBUJA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
segunda | quarta | sexta
das 19h00 às 21h00
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e-mail desporto@cm-azambuja.pt
tel 263 400 457
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