
 

1 

 

 

 

“TODOS À TOMATADA” - Almeirim 2022 

 

Regulamento 

 

Descrição: 

 
“TODOS À TOMATADA” será, pela 3ª vez, a maior "briga” de tomate do 

país e acontece no sábado, dia 03 de setembro, pelas 17h00, no troço da circular 

urbana, entre a Rotunda do Aranhol e a das captações de água, em ALMEIRIM. 

A atividade terá início com um foguete e terminará com outro.  

É expressamente proibido a utilização de Tomates antes do rebentamento 

do foguete, sob pena de ser retirado/a do recinto. 

Nesta realização, prevê-se a utilização de cerca de 30 000 Kg de tomate, 

lançados a partir de viaturas próprias e pontos colocados no solo, ao longo do 

percurso, proporcionando assim uma verdadeira batalha de tomates entre os 

participantes 

A Associação 20 kms de Almeirim, ao tomar a iniciativa desta realização 

pretende, para além de proporcionar momentos de alegria difíceis de descrever, 

divulgar as potencialidades da nossa agricultura, nesta forte componente que é 

a cultura do tomate para indústria, hoje produzido em grandes áreas de forma 
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mecanizada, por produtores do nosso concelho, proporcionando ainda um dia 

em Almeirim que ficará registado na memória dos participantes, composto pela 

excelente oferta  gastronómica com a forte componente da Sopa de Pedra, 

Caralhotas, excelentes vinhos e outros, proporcionando ainda depois do evento 

Todos à Tomatada, visitar o Festival da Sopa de Pedra em Almeirim, 

localizado a cerca de 150 metros do Tomatódromo, onde poderá degustar os 

vários petiscos servidos nas tasquinhas e assistir ao espetáculo integrado no 

referido festival que se prolongará noite dentro. 

No Tomatódromo serão colocados pontos de água, do género de chuveiros, 

como apoio ao eventual excesso de molho de tomate que os participantes sintam 

necessidade de aliviar. 

O tomate usado neste evento, não atinge padrões de qualidade para 

alimentação humana. 

Após a atividade, a pasta resultante será recolhida e transformada em 

alimento animal. Por isso.... “nada se perde, tudo se transforma”. 

No final, os participantes poderão utilizar os chuveiros existentes no local ou 

deslocar-se aos balneários disponibilizados e anunciados através dos meios 

sonoros existentes no local do evento, até às 19.30h. 

A recolha e limpeza do espaço será feita imediatamente após a realização 

do evento. 

 

Entradas no Tomatódromo: 

 
O controlo de entrada no recinto será realizado mediante a apresentação de 

pulseira inviolável, entregue no próprio dia no secretariado, localizado junto ao 

acesso do Tomatódromo, a partir das 9.00 horas, mediante apresentação de 

documento comprovativo da inscrição efetuada. 

Na véspera entre as 14.00h e as 20.00h na sede da Associação 20kms de 

Almeirim. 

 

(não será permitida entrada sem pulseira por alegada justificação de 

esquecimento ou perda da mesma) 
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Os Kits de entrada incluem: 

 - Pagamento do seguro desportivo de participantes, de acordo com o 

estabelecido no D.L. 10/2009, de 12 de janeiro. 

 - Pulseira inviolável de acesso ao Tomatódromo. 

 - T-Shirt branca com Símbolo de Todos à Tomatada, com tamanho 

indicado no ato da inscrição. 

- Voucher equivalente a 5,00€ de desconto em refeição num restaurante 
aderente, válido por 60 dias após evento. 

- Talão para levantamento de bebida (imperial ou sumo ou água), nos 
quiosques/bar existentes junto à entrada do Tomatódromo. 

As INSCRIÇÕES serão efetuadas através de: 

https://20kmsalmeirim.pt/  

https://Lap2go.com 

- Na sede da Associação 20 kms de Almeirim  

- Posto de Turismo na Arena de Almeirim 

Os valores de participação no evento: são os seguintes: 

Com Kit completo 

- Early Bird ……………………………….……… 6,00€ 
- 1º Lote ………………………………….…….… 8,00€ 
- 2º Lote …………………………………… …... 10,00€ 
- Inscrições última semana (limitadas) …..….  15,00€ 

 
- Só entrada (com pulseira) ........................................ 5,00€ 

 
- OFERTA de inscrição a menores até 10 anos de idade, à data do evento, 
devendo apresentar cartão de cidadão no ato de levantamento do kit 
correspondente à inscrição. 
 
Obtenha 10 inscrições, em equipa ou grupo, e a partir daí por cada 10 inscritos, 
(10=1, 20=2, 30=3, etc.) será oferecida código ou códigos promocionais 
correspondentes para efetuar inscrição gratuita. 
 

As inscrições com Kit, a partir de 28 de agosto, ficam sujeitas à 

disponibilidade de t-shirt. 
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Facultativo: 

- Aquisição de T-Shirt Branca com Símbolo de Todos à Tomatada.. 5.00€ * 

- Aquisição de T-Shirt Preta com Símbolo de Todos à Tomatada..... 7.00€* 

( * )- SUGEITO A DISPONIBILIDADE DE T-SHIRTS existentes. 

 

 

 

Dicas: 
A organização disponibilizará: 

- Espaço tipo bengaleiro destinado a guardar pertences de cada participante 

(chaves de viatura, telemóveis ou documentos), no secretariado junto ao 

Tomatódromo. 

- Venda de óculos de proteção 

- Na zona do Tomatódromo existiram bares disponíveis para que ninguém 

fique com sede. 

 

 

 

Conselhos: 

 
Utilize calças ou calções e t-shirt usados ou velhos já que as roupas não 

sobreviverão ao evento. Provavelmente, terá que as deitar fora após a festa ter 

terminado. 

Use sapatos confortáveis, com bom apoio, para que possa aguentar e 

manter os seus pés a salvo de choques ou contusões. Aconselha-se não usar 

chinelos. 

 Sugere-se o uso de óculos de proteção, pois o sumo de tomate nos olhos 

pode tornar-se um pouco incomodativo para quem quer ripostar com sucesso. 

Consuma muita água e proteja-se do sol. 

Se pretender utilizar máquina fotográfica, certifique-se que a mesma está 

devidamente protegida. Haverá tomates por todo o lado! 
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Regras: 

- Não transporte garrafas ou objetos duros que possam, eventualmente, 

prejudicar outros participantes. 

- Expressamente proibida a utilização de objetos em vidro ou cortantes. 

- Não deixe roupas ou objetos na rua. 

- Antes de serem arremessados, os tomates devem ser esmagados nas 

mãos, para que o impacto nos outros participantes não seja doloroso. 

- Mantenha distância de segurança da viatura de onde se lançam os tomates, de 

forma a evitar acidentes. 

- Pare de arremessar tomates, sempre que for solicitado através dos meios 

sonoros existentes no local. 

- Não é permitido o arremesso de qualquer outro tipo de objetos. 

- Caso acompanhe um menor: (só com idade superior a 6 anos) 

          -  mantenha-o continuamente vigiado; 

          - escreva-lhe um telefone de contacto num braço; 

          - Indique-lhe que em caso de se perder, deve dirigir-se a algum membro 

da organização; 

          - mantenha-o distante da viatura de onde são lançados os tomates. 

- Não será permitida a participação em bicicletas, skates, patins ou 

similares nem companhia de animais. 

 

Observação: 
A organização declina quaisquer responsabilidades em eventuais danos 

físicos dos participantes, acompanhantes e/ou materiais que possam surgir. 

Esclarecimentos:  

ASSOCIAÇÃO 20KMS DE ALMEIRIM 

Regulamento em https://20kmsalmeirim.pt/ 

Email 20kms.almeirim@gmail.com 

Telefone  243 593 400 

Telemovel  962 152 169 
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ANEXO I 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/ACEITAÇÃO DO TERMO DE 
RESPONSABILIDADE E POLÍTICA DE PRIVACIDADE: 

 
PELO PRESENTE, ACEITO OS RISCOS DE PARTICIPAR EM TODOS À TOMATADA – 2022. 
ATESTO QUE SOU FISICAMENTE APTO E QUE NÃO FUI ADVERTIDO POR NENHUM PROFISSIONAL DE 
SAÚDE QUALIFICADO PARA ALGUMA OU QUALQUER CONDIÇÃO QUE ME IMPEÇA DE PARTICIPAR 
NESTE EVENTO. 
 
ASSUMO DESTA FORMA, EM MEU NOME E DE QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE QUE POSSA 
REIVINDICAR OU INSTAURAR PROCESSO EM MEU NOME, E RECONHEÇO EXPRESSAMENTE QUE É 
MINHA INTENÇÃO: 
 
(A) ACEITAR AS REGRAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE  TODOS À TOMATADA; 
 
(B) DISPENSAR E LIBERTAR DE TODA E QUALQUER RECLAMAÇÃO OU RESPONSABLIDADE, 
NOMEADAMENTE TAMBÉM ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, POR PERDAS E DANOS DE 
QUALQUER TIPO, INLCUINDO PERDAS ECONÓMICAS QUE DECORRAM OU SE RELACIONEM COM A 
MINHA PARTICIPAÇÃO, INCLUINDO DESLOCAÇÃO DE OU PARA O EVENTO: A ENTIDADE 
ORGANIZADORA E TODAS AS ENTIDADES PATROCINADORAS, PARCEIRAS OU COLABORANTES DO 
EVENTO E TODAS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM EM REPRESENTAÇÃO DESTAS ENTIDADES 
NO EVENTO; 
 
(C) RECONHEÇO E ASSUMO TODOS OS RISCOS EVENTUALMENTE EXISTENTES NO ESPAÇO DO 
EVENTO, NOMEADAMENTE: ACIDENTES; EFEITOS METEOROLÓGICOS; EQUIPAMENTOS 
DEFEITUOSOS; ESTADO DO ESPAÇO DO TOMATÓDROMO; COMPLICAÇÕES COM COR NAS ROUPAS E 
CORPO E QUALQUER ACIDENTE PROVOCADO POR OUTROS PARTICIPANTES, ESPECTADORES, 
VOLUNTÁRIOS OU OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO; 
 
(D) AUTORIZO O USO DO MEU NOME E/OU IMAGEM RELATIVA À MINHA PARTICIPAÇÃO OU DE MEUS 
EDUCANDOS NO EVENTO E RENUNCIO A QUALQUER COMPENSAÇÃO FUTURA PELO USO DA MINHA 
IMAGEM. 
 
(E) NOS TERMOS DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM VIGOR, DECLARO QUE TOMEI 
CONHECIMENTO E ACEITO QUE OS MEUS DADOS FORNECIDOS ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DOS 
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, SEJAM TRATADOS APENAS PARA 
EFEITOS DE REALIZAÇÃO DESTA PROVA E TRANSMITIDOS A COMPANHIA SEGURADORA E 
ENTIDADES DE SAUDE E SOCORRO, SE NECESSÀRIO. 
 
 
AFIRMO POR ESTE MEIO QUE TENHO DEZOITO (18) ANOS DE IDADE OU MAIS, QUE LI ESTE 
DOCUMENTO E QUE COMPREENDI O SEU CONTEÚDO. 
 
PARA MENORES DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, O PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL ACEITA 
E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS, CONFIRMANDO QUE TEM A 
CAPACIDADE JURÍDICA E A AUTORIDADE PARA AGIR EM NOME DO MENOR INSCRITO. PARA O 
EFEITO VAI ASSINAR TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO (ANEXO II) QUE DEVERÁ SER 
ENTREGUE À ORGANIZAÇÃO PARA EFEITOS DE LEVANTAMENTO DO “KIT” DE PARTICIPAÇÃO. 
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                            ANEXO II 
 

Termo de Responsabilidade para Atleta Menor de 18 Anos 
 
 

Eu (nome) ___________________________________________________________________, 
 
nascido a     /    /      , portador do Doc. de Identificação (B.I./C.C.) nº  ____________________,  
 
residente em _________________________________________________________________, 
 
C.P.- , Localidade _____________________________________________________________, 
 
na qualidade de (pai, mãe, encarregado de educação) ________________________________, 
 
do atleta (nome) ______________________________________________________________, 
 
nascido a    /    /     , portador do Doc. de Identificação (B.I./C.C.) nº _____________________, 
 
 
para os devidos efeitos e sob minha inteira responsabilidade, DECLARO QUE: 
 
1) Não possuir, o menor, quaisquer contraindicações médicas para a prática das atividades físicas a 
desenvolver no âmbito de TODOS À TOMATADA, dia 03 de setembro de 2022; 
 
2) Que é da minha inteira responsabilidade assegurar previamente à participação, do estado de aptidão física 
do menor para o exercício daquelas atividades de acordo com o estabelecido na Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro (Lei de Bases da atividade Física e do Desporto), n.º 2 do artigo 40.º; 
 
3) Que com a presente declaração e por minha livre e expressa vontade, prescindo de apresentar atestado 
médico que comprove a aptidão física do menor; 
 
4) Que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que assumo a responsabilidade pelos riscos 
inerentes à sua participação. 
 
5) Autorizo o tratamento dos dados pessoais presentes neste termo, apenas para efeitos de realização desta 
prova e a transmissão dos mesmos a companhia seguradora e entidades de saúde e socorro, caso seja 
necessário. 
 
 
 
Almeirim, ____ de ______________ de  2022 

 
 

O declarante 
 
 

____________________________________________________________________________ 
(Assinatura conforme documento de identificação) 

 


