


INTRODUÇÃO 

As férias de verão estão a chegar e estas vão ser ainda mais 
inesquecíveis. Temos preparado um programa animado, com 
intensas atividades individuais e em grupo, experiências que todos os 
participantes vão guardar na memória e que visam contribuir para a 
progressão académica, pessoal e profissional no futuro destes 
jovens. 
 

Miguel e Paulo Oliveira vão ser as figuras orientadoras nesta 
primeira edição do Bootcamp da Oliveira Cup que terá lugar na 
região do Algarve e que é dirigido a pilotos com ou sem experiência, 
entre os 6 e os 14 anos de idade. 



LOCAL E DATAS 

De 3 a 6 de julho, inclusive! 
 
 

O	Kartódromo	Internacional	do	Algarve	está	localizado	a	
apenas	15	minutos	de	Portimão	e	de	Lagos,	no	Sítio	do	
Escampadinho,	 na	 freguesia	 da	 Mexilhoeira	 Grande.	
Fica	a	escassos	4,5	km	a	norte	da	A22	 (Via	do	 Infante)	
com	ligação	direta	a	esta	autoestrada.		
	
Sítio	do	Escampadinho,	Mexilhoeira	Grande	
8500-148	Portimão,	Portugal	
Tel.	(+351)	282	405	600	
E-mail:	info@autodromodoalgarve.com	

LOCAL E DATAS 



DESTINATÁRIOS 

•  Jovens dos 6 aos 14 anos 
•  Nacionalidade portuguesa e/ou estrangeira 



OBJETIVO 

Proporcionar quatro dias de pura diversão, 
de camaradagem e aprendizagens, numa 
das mais belas e exigentes pistas do circuito 
mund ia l de ve loc idade, na reg ião 
portuguesa mais procurada para férias. 
 
O Algarve é famoso pelo bom clima ao 
longo de todo o ano e pela gastronomia 
local. Além das suas paisagens naturais, 
com as belas praias e as montanhas mais 
para o interior. Tudo isto permite um enorme 
leque de atividades desportivas, culturais e 
de lazer. 
 



MIGUEL OLIVEIRA 

“O nosso objetivo é despertar cada vez mais o interesse 
pelo motociclismo e formar os futuros talentos para 
representar o país aos mais altos escalões a nível mundial, 
dando continuidade ao caminho que eu próprio estou a 
trilhar. Sinto que, com o meu percurso, tenho conseguido 
reunir em Portugal um conjunto cada vez maior de amantes 
deste desporto. Sinto-me orgulhoso e grato porque, mesmo 
as pessoas que nada têm a ver com motos, já começam a 
ver as corridas. Este papel da modalidade no panorama 
desportivo nacional pode, em último caso, voltar a atrair a 
atenção do campeonato do mundo para o nosso país”. 
 



PAULO OLIVEIRA 

“Temos previsto um programa muito diversificado de 
atividades para esta edição inaugural do Bootcamp da 
Oliveira Cup. Vamos dar seguimento à formação de pilotos 
que estão connosco desde a primeira edição do Troféu-
Escola, mas vamos ter também novos pilotos, para estes 
dias de lazer. Estamos com muita vontade de partilhar a 
nossa experiência e know-how com todos os que se juntam 
a esta família e também com expectativas elevadas em 
relação aos talentos que estão connosco nesta estreia”. 
 



PROGRAMA 

ü  Noções básicas (teóricas) de motociclismo 
ü  Questões técnicas 
ü  Atividades de motociclismo (treinos) 
ü  Atividades de lazer 
ü  Valores a trabalhar:  

ü  Comportamento, Disciplina, Espírito de entreajuda e 
Camaradagem, Progressão académica, pessoal e 
profissional 



O QUE OFERECEMOS 

AULAS DE PILOTAGEM 

AJUDA TÉCNICA 

ALUGUER DE PISTA 

MEIOS DE SEGURANÇA 

MEIOS MÉDICOS 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

ALMOÇO E LANCHE (PILOTO) 

T-SHIRT PERSONALIZADA 

DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO 

4 DIAS REPLETOS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

•  O Bootcamp da Oliveira Cup tem inscrições limitadas e só poderá 
realizar-se com a inscrição mínima de 10 pilotos. 

•  Cada piloto terá de se fazer acompanhar por um acompanhante. 
•  Os pilotos da categoria Ohvale são obrigados a utilizar moto própria. 
•  Os pilotos Mini GP utilizam a moto da Oliveira Cup.  
 
Custo: 
•   Ohvale – 320 € 
•   Mini GP  –  360€  
•   Aluguer Ohvale 110cc automática – 500€ 



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

•  Pagamento de 50% do valor do Bootcamp para sinalizar a inscrição. O 
valor remanescente será pago até 5 dias úteis antes das datas de 
realização do Bootcamp. 

•  Preenchimento de Termo de Responsabilidade previamente facultado aos 
encarregados de educação. 

•  Facultar dados pessoais do piloto e encarregado de educação (nome 
completo, data de nascimento, nr de documento de identificação e data de 
validade). 

•  Indicar tamanho de roupa do participante, nome e nr para figurar nos 
materiais a entregar ao piloto. 

•  No que toca à alimentação: indicar previamente caso exista alguma 
questão de relevo a ter em atenção (alergias). 



CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO (opcional) 

Snack Desportivo: 
ü 1 Sumo/Água 
ü Peça Fruta ou Barra Cereais 
ü Sandes Mista 
ü  Preço P/ Lanche = 6€ (iva incluído) 
 
Almoço: 
ü Sopa 
ü Prato (Massa ou Carne ou Peixe) 
ü Bebida 
ü Sobremesa 
ü Café 
ü  Preço P/ refeição = 17€ (iva 
incluído) 



CONTACTOS 
Catarina Maria 
escola@migueloliveira44.com 
913 546 070 
Rua da Escola Primária, n.3 Loja Esq. 2845-156 Amora 


