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8 – Etapas: 
      Cada etapa terá a sua hora de partida, depois de uma neutralização de 20 ou 50mint no caso do 
almoço. Os participantes que chegarem ao fim da etapa, depois do pelotão partir para a seguinte, serão 
conduzidos para o autocarro que os transportará até ao fim da etapa que deveriam ter realizado. 
 

9  – Seguro: 
       Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro dos “Jogos do Sado” da CM de Setúbal. 
 

10 – Assistência paramédica: 
        A Marcha será acompanhada por ambulância e pessoal socorrista que se concentrará em cada 
neutralização. Contudo, os Guias serão portadores de 1ºs socorros para algum acidente menos grave que 
eventualmente possa acontecer. 
 

11 – Documentação: 
       Os participantes serão portadores de um PASSAPORTE individual que lhes permite: 
 

      - ter acesso aos autocarros para o transporte  de Setúbal para Sesimbra às 05,45h;   

      - transporte entre etapas caso se sintam fisicamente cansados; 
 

      - direito às refeições; 
 

      - prémios de participação; 
  

      - à certificação de cada etapa concluída. 
 

Os participantes  que não realizem uma qualquer etapa, não serão certificados nesse  percurso 
 

 

12 – Inscrição: 
         Naturalmente que a participação no evento obedece a uma inscrição prévia a efectuar on-line. 
www.lebresdosado.pt  através da ficha de inscrição. 
 A taxa de inscrição é a seguinte:  
 

         Inscrição bonificada até ao dia 15 de Abril ……..    -  15€ ( quinze euros) 
 

        Jovens dos 14 aos 18 anos, até ao dia 15 de Abril  –  13€ ( treze euros) 
 

        Sócios das Lebres do Sado, até ao dia 15 de Abril  –  13€ ( treze euros) 
 

        De 16 a 22 de Abril, todos os participantes pagarão – 25€ ( vinte e cinco euros) 
 

NIB das Lebres do Sado - 003507520000527693096 
 

 Por mail, lebresdosado.geral@gmail.com  ou acarolino.cruz@gmail.com  o participante terá que 
enviar o comprovativo do pagamento da taxa de inscrição. Só quando as Lebres do Sado receberem esse 
comprovativo é que se considerará o REGISTO da inscrição 
 

13 – Secretariado: 
         O Secretariado funcionará APENAS na véspera, dia 27 / 04 entre as 18,00 e as 22,00h na CASA DA 
BAÍA – Centro de Promoção Turístico -     Avenida Luísa Todi, n.º 468 - Setúbal 
Nele serão levantados o Passaporte, necessário para a participação na Marcha, os prémios de presença 
e outros.  
 

14 – Prémios: 
        T-shirt – Garrafa de Vinho  e outro a todos os participantes. 
        Cabaz c/ produtos regionais para o participante menos jovem dos dois géneros que concluir todas as 
etapas. Uma oferta da “Casa da Baía”  
 

15 – Equipamento: 
        Os participantes deverão levar roupa e calçado adequados ao clima e aos kms, bem como uma 
mochila com os seus haveres pessoais, algum creme hidratante, frutos secos ( passas, figos, nozes, 
tâmaras etc) e um cantil com água. 
 

16 – Alojamento: 
        Para os participantes que tenham necessidade de alojamento de 27 para 28 de Abril, sugerimos o 
Hotel Laitau ***, com preços muito acessíveis para  o evento. 
Quarto duplo 1 noite - 30€ c/ PA 
Quarto duplo 2 noites – 50€ c/ PA 
 

Contacto:  laitau@iol.pt  Telef: 265 550 640  
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