
 

 

 

 

 



                                                           

 

A Meia Maratona de São Miguel 

A Meia Maratona de São Miguel tendo início em 2001 com 

aproximadamente uma dezena de atletas tem sofrido inúmeras alterações, tanto 

a nível de percurso como de participantes. Em primeira fase a abertura a atletas 

vindos de outras ilhas e continente português, nos deu uma excelente 

oportunidade de divulgação do destino Açores, em todas as edições 

presenteamos os nossos visitantes no dia anterior ao da prova com uma visita 

pela ilha e almoçando o tradicional cozido das furnas, deslumbrando tanto os 

visitantes como publicitando o que os Açores têm de melhor, a sua infinita beleza 

paisagística. A introdução natural ocorrida posteriormente de atletas invisuais na 

prova, foi o incentivo que a organização precisava para elevar a prova a um 

patamar superior, o realçar do orgulho pela prática desportiva dos atletas 

invisuais fez com que fossem após a sua primeira participação os atletas 

principais da prova. Tomando esta uma vertente muito mais humana e com 

objetivos diferentes. Passando a competição para segundo plano, o objetivo 

principal desta organização é sem dúvida enaltecer a postura de atletas com 

algum tipo de deficiência e fomentar o desporto adaptado na região. 

São já participantes habituais os atletas da Acapo, em 2009 deu-se mais 

um passo importante para o crescimento da prova, com o objetivo de fomentar 

ainda mais o desporto adaptado na região, em especial na ilha de S. Miguel. A 

prova foi alargada a atletas de atletas de desporto adaptado (cadeiras de rodas), 

tendo já dado os seus frutos com um participante local inscrito na edição de 

2010. 

Sendo a última edição a que mais atletas teve inscritos (150) e graças aos 

importantes apoios da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, a prova atingiu um nível de qualidade e de 

exigência que esperamos seja cada vez maior. 

 

 

 



                                                           

XVII Meia 

Maratona de São Miguel 

O Núcleo Sportinguista de S. Miguel, em colaboração com a Associação 

de Atletismo de S. Miguel, irá organizar no próximo dia 5 de março, pelas 10 

horas, a Meia Maratona de São Miguel. 

Todos os atletas não residentes em S. Miguel, caso o desejem, seguirão 

este pequeno programa. 

• Dia 3 março: Chegada dos atletas oriundos de outras ilhas e Continente 

português, com direito a dormida e a jantar; 

 

• Dia 4 março: Passeio pelos principais pontos turísticos da ilha, com 

almoço convívio (tradicional, cozido em caldeiras naturais no solo 

vulcânico- Furnas); 

 

• Dia 5 março: Partida da Meia Maratona pelas 10 horas junto à Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, com chegada junto à Câmara Municipal de 

Ponta Delgada. 

Haverá transporte para todos os atletas, a partir das 08h00, das Portas da 

Cidade de Ponta Delgada para a Ribeira Grande, zona da partida da prova. 

 

Entrega de prémios: 

Os Troféus serão entregues no final da prova, aos três primeiros atletas 

de cada escalão, no local da chegada. 

Os restantes troféus e lembranças, serão entregues durante o almoço 

convívio com todos os intervenientes na prova. 

 

 

 



                                                           

 

Normas Regulamentares da Prova 

• A prova é aberta à participação de atletas federados e não federados, 

pertencentes ao escalão de Juniores, Seniores e Veteranos dos escalões 

de I a VII, de ambos os sexos; 

  

• Haverá classificação Individual por escalões em ambos os sexos; 

 

• Haverá classificação coletiva, para o sector masculino e sector feminino; 

 

• Para efeitos de classificação coletiva contam os três primeiros atletas de 

cada equipa a cortarem a meta; 

 

• Prémios: Troféus para os três primeiros classificados de cada escalão, e 

para as três primeiras equipas; 

 

• Para todos os atletas participantes, haverá uma t-shirt de participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

Troféus Meia Maratona  
 

Juniores 
Masculinos 

Juniores 
Femininos 

Séniores 
Masculinos 

Séniores 
Femininos 

 

1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu  

Veteranos l 
Masculinos 

Veteranos l 
Femininos 

Veteranos ll 
Masculinos 

Veteranos ll 
Femininos 

 

1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu  

Veteranos lll 
Masculinos 

Veteranos lll 
Femininos 

Veteranos IV 
Masculinos 

Veteranos IV 
Femininos 

 

1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu  

Veteranos V 
Masculinos 

Veteranos V 
Femininos 

Veteranos VI 
Masculinos 

Veteranos VI 
Femininos 

 

1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu  

Veteranos VII 
Masculinos 

Veteranos VII 
Femininos 

Geral Masculinos Geral Femininos  

1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu  

Cadeiras de Rodas Invisuais Equipas Paralímpicas  

1º Troféu 1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu 3º Troféu  

4º Troféu 4º Troféu      

5º Troféu 5º Troféu      

6º Troféu 6º Troféu      

Equipas Masculinas Equipas Femininas  

1º Troféu 1º Troféu  

2º Troféu 2º Troféu  

3º Troféu 3º Troféu  

 

 



                                                           

 

Inscrições 

➢ Atletas residentes em São Miguel: 

 

• As inscrições serão feitas até ao dia 3 de março na Associação de 

Atletismo de São Miguel com a obrigatoriedade, se requerido, de 

confirmação da data de nascimento (BI/Cartão de Cidadão); 

 

• O valor a pagar, será de 5,00 € no momento do levantamento do dorsal, 

excetuando atletas do desporto adaptado; 

 

• Caso os atletas pretendam participar no almoço convívio, o valor da 

inscrição será 20,00 euros. 

 

➢ Atletas visitantes: 

 

• Serão aceites inscrições até ao dia 3 de março, com obrigatoriedade se 

requerido do envio de confirmação da data de nascimento (BI/Cartão de 

Cidadão); 

 

• Inscrições efetuadas por email (nssm@sapo.pt; 

aatletismosmiguel@gmail.com) com indicação de nome completo e data 

de nascimento; 

 

• Todos os atletas individuais estarão abrangidos por um seguro pessoal; 

 

• Recomenda-se que todos os atletas se submetam a um exame médico 

antes da prova, de modo a garantir que não tenham qualquer contra 

indicação médica para a prática de corrida em competição; 
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• Duas ambulâncias acompanharão a prova ao longo de todo o percurso; 

 

• Haverá pontos de controlo de dorsais dos atletas; 

 

• Haverá pontos de abastecimento de água, de 5 em 5 quilómetros; 

 

• Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova em 

conformidade com o regulamento da Federação Portuguesa de Atletismo; 

 

• Lembranças: haverá lembrança para todos os atletas que terminarem a 

prova; 

 

• Este regulamento estará disponível no Facebook na página do Núcleo, 

com o seguinte endereço: Núcleo Sporting São Miguel Organização sem 

fins lucrativos. 

 

 

 

Esclarecimento de dúvidas: 

• Carlos Melo: 968 087 550 

• Mário Ledo: 964 274 280 

• Núcleo Sporting Clube de Portugal São Miguel: nssm@sapo.pt 

• Associação de Atletismo de São Miguel: https://aatletismosmiguel.pt 

 

 

 

https://aatletismosmiguel.pt/

