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Amadora Bikes 

30º Passeio Cicloturismo Amadora-Sintra-Amadora 
 

REGULAMENTO 

1. O 30º Passeio Cicloturismo do G.C.E.A. destina-se a todos os cicloturistas masculinos e femininos com mais de 

12 anos de idade e será disputado por equipas com o mínimo de 5 elementos, ou equipas individuais, com um 

percurso aproximado de 50 km, com início e fim no Concelho da Amadora. 

 
2. A concentração dos atletas far-se-á junto da nossa Sede às 07h00, sendo a partida para a prova dada às 09h00.  

 
3. O passeio será acompanhado por agentes de trânsito e por uma ambulância e carro vassoura. 

 
4. Todos os participantes deverão cumprir as regras de trânsito seguindo sempre o mais possível á direita em fila 

indiana ou bifila, e não poderão ultrapassar a viatura da organização. 

 
5. A organização declina toda a responsabilidade sobre todo e qualquer acidente no percurso, a atletas que não 

estejam inscritos no passeio. 

 
6. Haverá taças ou trofeus para todas as equipas, e lembrança individual para todos os participantes. 

 
7. No meio do percurso haverá abastecimento a todas as equipas, o qual será feito pelo respectivo chefe de fila 

ou equipa. 

 
8. Todas as inscrições devem ser feitas até 15 de Setembro de 2018 correio electrónico para 

geral@estrelasdaamadora.pt, em www.queroir.pt, ou por telefone para o número 961932701. 

 
9. Nas inscrições de última hora não se garante o constante no ponto 6. 

 
10. A inscrição será de 5 € por atleta. 

 
11. Todos os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização. 
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Percurso 1ª Parte   Precurso 2ª Parte 

Praceta Terra da Bonita 
 

Rua Doutor António Macieira 

Rua Terra dos Vales 
 

Rua da Colónia 

Avenida do Brasil 
 

Av do Movimento das Forças Armadas 

Rua das Industrias 
 

Av dos Combatentes 

Rua Elias Garcia 
 

Av Raul Solnado 

Estrada Salvador Allende 
 

Rua Francisco Lyon de Castro 

Rua 27 de Junho 
 

Rua Elias Garcia 

Rua Elias Garcia 
 

Rua António Cardoso 

Estrada das Aguas Livres 
 

Beco dos Pomares 

Rua da Ferverença 
 

Rua António Fernandes Pedroso 

Rua Tomar das Chaves 
 

Rua Elias Garcia 

Av General Humberto Delgado 
 

Rua Maximo da Silva 

Rua DR. Malheiros 
 

Rua Jose Gomes Ferreira 

Rua Falcão Rodrigues 
 

Rua Elias Garcia 

Av Veiga e Cunha 
 

Rua de Angola 

Rua Sociedade 22 de Maio 
 

Av Doutor Franscisco Sa Carneiro 

Rua da Liberdade 
 

Av 25 de Abril 

N 250-1 
 

Rua Direita de Massama 

Av. D António Nabais 
 

Praceta da Paz 

Estrada da Granja do Marques 
 

Rua de Timor 

Largo José Lopes Miranda 
 

Av Engenheiro Eduardo Pacheco 

Estrada do Algueirão 
 

Rua Heliodoro Salgado 

Rua Vasco da Gama 
 

Rua Conde de Almeida Araujo 

Av Dom Afonso Henriques 
 

Av José Elias Garcia 

Av Marginal 
 

Rua Elias Garcia 

Av Almirante Gago Coutinho 
 

Av Sacadura Cabral 

Praça D Afonso V 
 

Av Cardoso Lopes 

Rua Acácio Barreiros 
 

Largo Major Humberto Cruz 

Av Dr. Desidério Cambournac 
 

Av General Humberto Delgado 

Av Heliodore Salgado 
 

Estrada da Falagueira 

Rua Camara Pestana 
 

Rua das Industrias 

Alameda dos Combatentes da Grande Guerra 
 

Av do Brasil 

Rua Professor D Alfredo Costa 
 

Praceta Terra da Bonita 

Volta do Duche 
  Rua do Visconde de Monserrate 
  Volta do Duche 
  Av Doutor Miguel Bombarda 
  Largo Afonso Albuquerque 
  Rua Dom Francisco de Almeida 
  Estrada do Chão de Meninos 
  Largo de Chão de Meninos 
  Travessa de Santo André 
  Avenida de Cascais 
  PARAGEM BOMBEIROS 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Eu ,______________________________________________________(nome do tutor, Pai ou Mãe), abaixo assinado, 

portador do cartão de cidadão /BI n.º _______________, do menor _______________________________portador 

doB.I./C.C_______________ , declaro para os devidos efeitos legais, autoriza-lo a participar no  30º Passeio 

Cicloturismo Amadora-Sintra-Amadora  a decorrer no dia 16 de Setembro de 2018, evento promovido pelo Município 

da Amadora e organizado pelo Grupo Cicloturismo Estrelas da Amadora, sendo de livre vontade do menor, onde 

assumo a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua participação. 

 

Declaro que li e aceito o regulamento do evento. 

 

__________________________, ____ de _______________ de 2018 

 

_________________________________________(assinatura) 
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POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 

COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA 
DIVISÃO DA AMADORA 
Secção de Operações e Informações 
 

 Comando Metropolitano de Lisboa 
DIVISÃO DA AMADORA 
Av.ª Movimento das Forças Armadas, n.º14 
2700-596 Amadora 
T: +351 214 929590 
F: +351 214 929638 
E: divamadora.lisboa@psp.pt 

 

 

Anexo A 

 

RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

 

 

 Praceta Terra da Bonita 

Pelas 09H00, os participantes, já atempadamente concentrados neste local irão dar início à prova, 

sendo que se antevê um grande aglomerado de atletas naquela artéria, sendo previsível algum 

congestionamento de trânsito.  

 

 Praceta da Ribaldeira  

Pelas 09H00, vai-se proceder ao corte de trânsito nesta artéria, sentido Rua Terras dos Vales 

devido à passagem dos participantes nesta última mencionada. Após a passagem dos mesmos, 

esta via será novamente aberta à circulação de trânsito, prevendo-se apenas um corte temporário 

de cerca de 5 minutos. 

 

 Rua Terras dos Vales  

Pelas 09H02, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas; após a 

passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se algum 

congestionamento no trânsito de cerca de 5 minutos.  

 

 Avenida Do Brasil 

Pelas 09H05, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas; após a 

passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se 

congestionamento do trânsito de cerca de 5 minutos.  

 

 Rua Vítor Alves 

Pelas 09H10, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas da 

Avenida do Brasil para a Rua das Indústrias; após a passagem dos mesmos não haverá qualquer 

outro condicionamento de trânsito. Prevê-se um corte de trânsito cerca de 5 minutos.  
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 Rua das Indústrias 

Pelas 09H15, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas; após a 

passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se 

congestionamento de trânsito cerca de 5 minutos.  

 

 Rua Maria Alda Barbosa Nogueira 

Pelas 09H15, vai-se proceder ao corte de trânsito nesta artéria, no entroncamento com a Rua das 

Indústrias devido à passagem dos atletas nesta última artéria mencionada. Após a passagem dos 

últimos participantes a via será novamente aberta à circulação. Prevê-se um corte de trânsito de 

cerca de 5 minutos.  

 

 Rua do Moinho, Travessa do Bosque, Praceta Quinta do Bosque, Travessa das Águas 

Livres  

Pelas 09H25, vai-se proceder ao corte de trânsito nestas artérias, no entroncamento com a Rua das 

Indústrias devido à passagem dos atletas nesta última artéria mencionada. Após a passagem dos 

últimos participantes as vias serão novamente abertas à circulação. Prevê-se um corte de trânsito de 

cerca de 5 minutos.  

 

 Rua Elias Garcia com a Rua das Indústrias e Estrada da Falagueira  

Pelas 09H30, vai-se proceder ao corte de trânsito na Rua Elias Garcia, devido à passagem dos 

participantes da Rua das Indústrias para a Rua Elias Garcia. Após a passagem dos últimos 

participantes as vias serão novamente abertas à circulação. Prevê-se um corte de trânsito de cerca 

de 5 minutos.  

 

 Rua Elias Garcia e Estrada Salvador Allende 

Pelas 09H35, vai o trânsito estar condicionado nestas artérias devido à passagem dos ciclistas; após 

a passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se 

congestionamento do trânsito cerca de 10 minutos.  
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 Avenida Comandante Luís António da Silva  

Pelas 09H35, vai-se proceder ao corte de trânsito nesta artéria, no entroncamento com a Rua Elias 

Garcia devido à passagem dos atletas nesta última artéria mencionada. Após a passagem dos 

últimos participantes as vias serão novamente abertas à circulação. Prevê-se um corte de trânsito 

de cerca de 5 minutos.  

 

 Rua 27 de Junho  

Pelas 09H40, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas; após a 

passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se 

congestionamento do trânsito cerca de 5 minutos.  

 

 Rua Elias Garcia 

Pelas 09H45, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas; após a 

passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se 

congestionamento do trânsito cerca de 10 minutos.  

 

 Rua 5 de Outubro, Rua Alfredo Keil, Rua Afonso de Albuquerque, Rua Narciso Leal, 

Avenida D. Nuno Álvares Pereira, Rua António Feijó 

Pelas 09H45, vai-se proceder ao corte de trânsito nestas artérias, no entroncamento com a Rua 

Elias Garcia devido à passagem dos atletas nesta última artéria mencionada. Após a passagem dos 

últimos participantes as vias serão novamente abertas à circulação. Prevê-se um corte de trânsito 

de cerca de 5 minutos.  

 

 Rua Elias Garcia (junto à Escola Secundária Seomara da Costa Primo)  

Pelas 10H00, à passagem dos participantes neste local poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas em direcção à Estrada das 

Águas Livres, situação esta que será restabelecida após a passagem dos mesmos. 

 

 Estrada das Águas Livres 

Pelas 10H05, à passagem dos participantes nesta artéria poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. 

 



POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 

COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA 
DIVISÃO DA AMADORA 
Secção de Operações e Informações 
 

 Comando Metropolitano de Lisboa 
DIVISÃO DA AMADORA 
Av.ª Movimento das Forças Armadas, n.º14 
2700-596 Amadora 
T: +351 214 929590 
F: +351 214 929638 
E: divamadora.lisboa@psp.pt 

 

 Estrada Militar, Calçada da Gargantada, Rua Olival, Calçada de Santo António, Rua 

Arco  

 Pelas 10H05, vai-se proceder ao corte de trânsito nestas artérias, no entroncamento com a 

Estrada das Águas Livres devido à passagem dos atletas nesta última artéria mencionada. Após a 

passagem dos últimos participantes as vias serão novamente abertas à circulação. Prevê-se um 

corte de trânsito de cerca de 5 minutos (por artéria).  

 

 Estrada das Águas Livres Cruzamento da UEP - Belas  

Pelas 10H20, os participantes vão aceder à EN 250 e a artérias pertencentes ao concelho de 

Sintra.  

 

 Rua Elias Garcia (junto à Escola Secundária Seomara da Costa Primo) e artérias 

convergentes  

Pelas 12H00, à passagem dos participantes neste local poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas em direção à Avenida 

Sacadura Cabral, situação esta que será restabelecida após a passagem dos mesmos. 

 

 Avenida Sacadura Cabral 

Pelas 12H05, à passagem dos participantes nesta artéria poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. 

 

 Rotunda da Rua António Feijó com a Avenida Sacadura Cabral e Avenida Cardoso 

Lopes  

Pelas 12H10 à passagem dos participantes na rotunda haverá, momentaneamente, o corte e 

condicionamento do trânsito provindo das artérias que intercetam esta praça e apenas durante a 

passagem dos atletas em direção à Avenida Cardoso Lopes, situação esta que será restabelecida 

após a passagem dos mesmos. 

 

 Avenida Cardoso Lopes e Avenida António Correia de Oliveira 

Pelas 12H15, à passagem dos participantes nestas artérias poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. 
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 Rua Major Cândido Pinheiro, Rua 9 de Abril 

Pelas 12H15, vai-se proceder ao corte de trânsito nestas artérias, no entroncamento com a Avenida 

Cardoso Lopes devido à passagem dos atletas nesta última artéria mencionada. Após a passagem 

dos últimos participantes as vias serão novamente abertas à circulação. Prevê-se um corte de 

trânsito de cerca de 5 minutos.  

 

 Rua Henrique Nogueira, Largo Major Humberto Cruz, Rua Bombeiros Voluntários e 

Praça 25 de Abril  

Pelas 12H20, à passagem dos participantes nestas artérias poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. 

 
 

 Avenida General Humberto Delgado 

Pelas 12H30, à passagem dos participantes nestas artérias poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. As artérias convergentes sofrerão algum 

congestionamento de trânsito. Prevê-se um corte de trânsito de cerca de 5 minutos.  

 

 Rotunda do Monumento ao Bombeiro  

Pelas 12H35 à passagem dos participantes na rotunda haverá, momentaneamente, o corte e 

condicionamento do trânsito provindo das artérias que intercetam esta rotunda e apenas durante a 

passagem dos atletas em direção à Estrada da Falagueira, situação esta que será restabelecida 

após a passagem dos mesmos. 

 

 Estrada da Falagueira  

Pelas 12H40, à passagem dos participantes nestas artérias poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. As artérias convergentes sofrerão algum 

congestionamento de trânsito. Prevê-se um corte de trânsito de cerca de 5 minutos.  
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 Rua das Indústrias 

Pelas 12H45, vai o trânsito estar condicionado nesta artéria devido à passagem dos ciclistas; após a 

passagem dos mesmos não haverá qualquer outro condicionamento de trânsito. Prevê-se 

congestionamento de trânsito cerca de 5 minutos.  

 

 Avenida do Brasil  

Pelas 12H55, à passagem dos participantes nesta artéria poderá, momentaneamente, haver algum 

congestionamento do trânsito e apenas durante a passagem dos atletas, situação esta que será 

restabelecida após a passagem dos mesmos. 

 

 Praceta Terra da Bonita 

Pelas 13H00 chegada dos participantes à meta onde se prevê algum congestionamento de trânsito 

devido ao aglomerado de participantes. 

 

Prevê-se que a circulação rodoviária seja normalizada pelas 13H00. 


