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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA À BEIRA DOURO – MEDAS 

IV CORRIDA/CAMINHADA À BEIRA DOURO 

        REGULAMENTO GERAL DA PROVA 

1. DATA, HORA E LOCALIZAÇÃO  

O evento é uma prova pedestre e realizar-se-á no dia 29 de abril de 2017 com início às 9 horas 

e 30 minutos e término às 13 horas. 

Terá lugar nas instalações da Escola Básica e Secundária À Beira Douro – Medas, nas estradas 

da freguesia de Medas e caminhos secundários nas imediações da escola. 

2.  A CORRIDA  

O evento será constituído por três provas: 

 IV Corrida À Beira Douro – 10 Km; 

 IV Caminhada À Beira Douro – 6 Km; 

 IV Caminhada À Beira Douro dos Avós – 4 Km 

(A organização reserva o direito de alterar as distâncias se assim o entender ou se achar necessário) 

3. PERCURSOS  

A IV Corrida/Caminhada À Beira Douro será realizada em percurso misto (estrada e montanha) 

de dificuldade baixa, que percorre trilhos e caminhos de Vila Cova. 

Por uma questão de organização as provas serão agrupadas do seguinte modo: 

Prova Hora de partida 

IV Corrida À Beira Douro 10h:00m 

IV Caminhada À Beira Douro 10h:15m 

IV Caminhada À Beira Douro dos Avós 10h:25m 
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3.1. IV Corrida à Beira Douro – 10 Km 

 A Corrida terá a distância aproximada de 10 Km, com partida às 10 horas da manhã, 

junto ao portão de entrada da EBS À Beira Douro;  

 Segue pela Rua dos Castros;  

 Rua Nossa Senhora de Canas; 

 Desce para a rua da Termoeléctrica; 

 Rua Central de Broalhos; 

 Rua do Ricotinho; 

 Rua da Volta; 

 Rua Combatente Rolando Santos Pinto; 

 Sobe pela Rua das Alminhas; 

 Atravessa a nacional 108 para a rua da Costa; 

 Rua Portela de Couce; 

 Rua da Lameirinha; 

 Trilhos de montanha; 

 Rua de Canas;  

 Passadeira da Av. Central de Vila Cova (N108) para a Rua do Lopes; 

 Rua de Pombal; 

 Avenida Beira Rio; 

Percurso da Caminhada dos Avós – 4 Km 

Escola 
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 Rua Doroteia; 

 Rua do Lopes;  

 Passadeira da rotunda da Av. Central de Vila Cova (N108); 

  Escola Básica e Secundária À Beira Douro. 

 

3.2. IV Caminhada à Beira Douro – 6 Km 

 

 A Caminhada terá a distância aproximada de 6 Km, com partida às 10 horas e 15 

minutos da manhã, junto ao portão de entrada da EBS À Beira Douro;  

 Segue pela Rua dos Castros;  

 Rua Nossa Senhora de Canas; 

 Desce para a rua da Termoeléctrica; 

 Rua Central de Broalhos; 

 Rua do Ricotinho; 

 Rua da Volta; 

 Rua Combatente Rolando Santos Pinto; 

 Sobe pela Rua das Alminhas; 

 Atravessa a nacional 108 para a rua da Costa; 

 Rua portela de Couce; 

 Rua da Lameirinha; 

 Trilhos de montanha; 

 Rua de Canas;  

 Passadeira da Av. Central de Vila Cova (N108);  

 Avenida Central de Vila Cova; 

 Passadeira da rotunda da Av. Central de Vila Cova (N108);  

 Escola Básica e Secundária À Beira Douro. 

 

3.3. IV Caminhada à Beira Douro dos Avós – 4Km 

 

 A Caminhada terá a distância aproximada de 4Km, com partida às 10 horas e 25 

minutos da manhã, junto ao portão de entrada da EBS À Beira Douro;  
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 Segue pela Rua dos Castros;  

 Rua Nossa Senhora de Canas; 

 Desce para a rua da Termoeléctrica; 

 Rua Central de Broalhos; 

 Rua do Ricotinho; 

 Rua da Volta; 

 Rua Combatente Rolando Santos Pinto; 

 Sobe pela Rua da Volta; 

 Rua do Vale de Água; 

 Rua Central de Broalhos; 

 Rua da Cavada do Outeiro; 

 Bairro Velho da EDP; 

 Rua da Termoeléctrica; 

 Sobe para a Rua Nossa Senhora de Canas; 

 Escola Básica e Secundária À Beira Douro. 

4. ORGANIZAÇÃO  

A organização da prova será da responsabilidade da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos alunos da Escola Básica e Secundária à Beira Douro – Medas que delega 

responsabilidades de execução do evento no grupo de professores de Educação Física da 

escola com a colaboração de:  

 Escola Básica e Secundária à Beira Douro – Medas; 

 Câmara Municipal de Gondomar; 

 Organização da Capital Europeia do Desporto; 

 União de Freguesias de Melres/Medas;  

 União das Freguesias da Foz do Sousa e Covelo; 

 Guarda Nacional Republicana de Gondomar;  

 Bombeiros Voluntários de Melres. 
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5. ABASTECIMENTOS 

Haverá um serviço de abastecimentos oficial a partir dos 5 km (apenas para a corrida) e na 

meta (para todas as outras provas). 

6. PARTICIPAÇÃO  

A Corrida (10 Km) está aberta à participação de maiores de 12 anos - alunos, professores, 

assistentes, encarregados de educação e familiares bem como outros elementos da 

comunidade educativa. 

A Caminhada (6 Km) está aberta à participação de alunos, professores, assistentes, 

encarregados de educação e familiares bem como outros elementos da comunidade 

educativa. Aconselha-se que menores de 10 anos sejam acompanhados por uma pessoa maior 

de idade. 

A Caminhada dos avós (4Km) está aberta à participação de alunos juntamente com os avós da 

comunidade, sejam eles dos alunos, dos professores, dos assistentes operacionais, 

encarregados de educação e familiares bem como outros elementos da comunidade 

educativa.  

7. SAÚDE E ROBUSTEZ FÍSICA  

A IV Corrida/Caminhada À Beira Douro destina-se a todos os indivíduos masculinos e 

femininos, cuja condição física o permita. Não se aconselha, no entanto, a participação a 

crianças menores de oito anos (*). 

Na IV Corrida/Caminhada À Beira Douro poderão participar todos os indivíduos (*) desde que 

gozem de boa saúde e se encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços 

longos, não se responsabilizando a Organização por qualquer tipo de consequências negativas 

provocadas pela sua participação, aconselhando os participantes a atestarem a sua condição 

física pelas vias médicas adequadas.  

No momento da inscrição os participantes assumem que se sentem fisicamente e 

psicologicamente preparados para o esforço físico inerente à prova em que vão participar; 
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 (*) A responsabilidade da participação no evento de crianças e jovens até aos 18 anos é da inteira 

responsabilidade dos pais ou encarregados de educação, sendo obrigatória a assinatura dos mesmos na 

ficha de inscrição, declinando a Organização qualquer responsabilidade em termos de seguro em 

acidentes ocorridos. 

8. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  

As inscrições para a IV Corrida /Caminhada À Beira Douro serão feitas em documento próprio 

para o efeito que será distribuído a todos os elementos da comunidade.  

Depois de preenchido, o destacável da inscrição deverá ser entregue na direção escola ou 

diretamente a um professor de Educação Física juntamente com a quantia, por pessoa, de 4€ 

(quatro euros) para a Corrida e Caminhada para todos os participantes com a exceção dos 

alunos que pagarão a quantia simbólica de €1 (um euro) e os avós que pagarão apenas €2 

(dois euros).  

Material incluído com a inscrição: t-shirt do evento, dorsal, prémios “finisher”, seguro de 

acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil. 

Os balneários das instalações desportivas da EBS À Beira Douro estarão disponíveis no final das 

provas para banhos.  

9. SECRETARIADO 

Todos os participantes devem proceder ao levantamento do kit corrida dos dorsais (só para a 

corrida) no dia anterior à prova nas instalações da escola, em local a definir pela organização.  

Os dorsais dos participantes da corrida serão entregues ao próprio ou ao educando que consta 

na ficha de inscrição.  

10. SEGURANÇA  

A organização poderá cancelar o evento ou alterar o percurso, caso se verifiquem motivos de 

força maior, não imputáveis à organização, como, por exemplo: más condições climatéricas, 

catástrofes e ameaças à segurança dos participantes, sendo que o valor da inscrição não será 

devolvido. 
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As autoridades policiais irão supervisionar o tráfego automóvel no decurso da prova no 

entanto, e uma vez que a prova será em “open road”, aconselha-se que todos os participantes 

tenham atenção redobrada na passagem de troços rodoviários. 

Haverá voluntários a prestar apoio ao longo de todo o trajeto. 

Equipamento/material aconselhável: equipamento desportivo fresco e leve; sapatilhas; 

chapéu; protetor solar.  

11. ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Os Bombeiros Voluntários de Melres estarão presentes para prestar assistência médica. 

12.  SEGURO  

Todos os atletas participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais, conforme 

previsto nos artigos 15.º e 18.º do DL n.º 10/2009, com um capital por morte ou incapacidade 

permanente de 28 000,00 EUR e despesas de tratamento até 5.000,00 EUR. Existirá também 

um seguro de responsabilidade civil. 

13.  AUTORIZAÇÕES  

O evento é organizado de acordo com o estipulado no Decreto Regulamentar n.º2 - A/2005 de 

24 de março (legislação camarária/provas na via pública) possuindo a licença emitida pela 

Câmara Municipal de Gondomar. 

14.  CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 

As classificações serão feitas individualmente com a atribuição dos seguintes prémios:  

 1.º, 2.º e 3.º lugar – Corrida/ Feminino 

 1.º, 2.º e 3.º lugar – Corrida/Masculino 

 Prémio para turma com maior número de inscrições. 
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15.  ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO  

Todos os participantes, pelo facto de efetuarem a sua inscrição na IV Corrida/Caminhada À 

Beira Douro aceitam as normas do presente regulamento.  

16.  CASOS OMISSOS  

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização da prova. 

 

Medas, 11 de fevereiro de 2017  

 

A Comissão Organizadora 


