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DURIUS ATLÉTICO CLUBE DA PESQUEIRA 

 

ORGANIZAÇÃO 
 

O DURIUS Atlético Clube da Pesqueira em pareceria com o a Associação de Atletismo de Vila 

Real (AAVR), Município de S. João da Pesqueira, União de Freguesias de S. João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões, Mateus & Sequeira Vinhos, S.A., CapitalDouro - Associação Industrial e Talho 

São Salvador, levará a cabo no dia 6 de março uma atividade designada de I TRAIL DAS 

AMENDOEIRAS DURIUS PESQUEIRA. 

O evento foi pensado para que os participantes pudessem disfrutar das paisagens de uma das 

mais belas e emblemáticas regiões de Portugal – o Douro Vinhateiro. Mas foi também objetivo 

da organização dar a conhecer um pouco da história, da cultura e da gastronomia da região. 

Os participantes poderão desafiar-se pelos trilhos do Vale do Douro (previamente marcado e 

fitado pela organização) numa viagem que também os levará pela história remota de Portugal, 

pelas paisagens e sabores da região e os fará experienciar o calor e o bem receber das gentes 

do douro.   

A prova de Trail, contém aproximadamente 24 km e contará para o circuito regional de Trail, 

iniciativa da Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR),  

Na Caminhada/Mini-Trail, o percurso apresenta aproximadamente 8,0 km e o participante 

poderá simultaneamente tirar uma foto nos locais identificados como pontos de interesse, 

juntamente com a publicação da foto nas redes sociais Facebook ou Instagram identificando o 

Durius Atlético Clube da Pesqueira e nos locais definidos no mapa os outros organizadores e 

parceiros.  

 

  



 

DURIUS ATLÉTICO CLUBE DA PESQUEIRA 

 

PARTICIPAÇÃO 
 

A atividade aberta, à participação de todos, em representação individual ou equipas, 

sem distinção de sexo ou nacionalidade, depois de devidamente inscritos. 

 

CONDUTA DOS PARTICIPANTES COVID 19 
 

Todos os atletas e caminheiros devem ser portadores de máscara nos diferentes 

momentos do evento, desde a sua chegada até ao início da prova. 

Durante o evento é obrigatório o uso de máscara nos espaços fechados e o cumprimento 

das normas de DGS. 

Os participantes deverão respeitar todas as indicações de circulação na via publica. 

Sempre que possível, os participantes devem desinfetar as mãos utilizando o álcool ou 

gel desinfetante disponibilizado pela organização nos diferentes pontos do evento. 

Os participantes devem promover a circulação e evitar a aglomeração, respeitando as 

regras de distanciamento de 1,5 metros e evitar ajuntamentos ao longo da prova. 

 

PROGRAMA/HORÁRIO 
 

Dia 6 março (Domingo)  

• 8h30 – Abertura de secretariado, entrega de dorsais e kits de participante. 

• Local – VisitPesqueira (em frente à Câmara Municipal)  

• 9h30 – Partida do I Trail das Amendoeiras Durius Pesqueira 

• 9h40 – Partida dos atletas Mini-Trail e caminhada (faseada por grupos) 

• 14h00 – Fim de controlo de tempos do evento (+ de 4h30 de prova também não 

será contabilizado para a classificação) 

• Zona de Banhos: Parque da mata do cabo - campismo e caravanismo – S. João da 

Pesqueira  

• 13h00 – Almoço junto ao local de chegada (ementa: Porco no espeto)  

• 14h00 – Entrega de Prémios  

• 16h00 – Encerramento do I Trail Rota das Amendoeiras Durius Pesqueira 

• Horários sujeitos a alterações 

 

  



 

DURIUS ATLÉTICO CLUBE DA PESQUEIRA 

 

INSCRIÇÕES 
 

Inscrição Regularizada 

• Inscrições estão disponíveis online em https://www.sportchip.net até à data de 
1 de Março de 2022. 

• As inscrições serão apenas consideradas como regularizadas após respetivo 
pagamento das mesmas. 

 

Valores e período de inscrição  
 

• O período das inscrições estende-se até às 00h00 do dia 1 de março de 2022 

• Trail Curto – 14€  

• Caminhada/Mini-Trail – 10€  

• Grátis para os Atletas Inscritos na Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR) e 
pretendam participar no Circuito Regional de Trail  

• 50% desconto para associados do Durius Atlético Clube da Pesqueira 

• Não haverá lugar a inscrições para o Trail no dia do evento 
 

Material incluído com a inscrição 
 
A inscrição no evento inclui: 

• Participação na prova escolhida; 

• Seguro de acidentes pessoais; 

• Dorsal; 

• T-Shirt técnica promocional; 

• Lembranças; 

• Abastecimentos líquidos e sólidos; 

• Almoço volante (porco no espeto); 

• Assistência médica durante o evento; 

• Cronometragem (exceto caminhada). 
  

https://www.sportchip.net/
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Prémios 
 
• Lembrança para todos os participantes; 

• Troféu original aos 3 primeiros (M/F) do Trail; 

• Prémios monetários no Trail aos 3 melhores da geral, masculina e feminina, 
segundo a seguinte grelha, em euros:  
 

 1º 2º 3º 

Geral Fem.            50€ 25€ 15€ 

Geral Masc.           50€ 25€ 15€ 

Geral Equipas Masc.1 50€ 25€ 15€ 

Geral Equipas Fem.2 50€ 25€ 15€ 

      

•  Os atletas ou clubes contemplados com prémios monetários deverão indicar ao Clube 

Durius Pesqueira o NIB e NIF correspondente a cada premiado (atleta ou clube), 

indispensáveis para a entrega do referido prémio através de depósito bancário. 

 

Condições devolução do valor de inscrição 

• Não haverá lugar ao reembolso do valor da inscrição em caso de desistência.  

• A organização reserva-se o direito de realizar as modificações que considere 

necessárias em função das diferentes condicionantes e da segurança dos 

participantes, bem como suspender a atividade caso não existam 10 

participantes inscritos até dia 1 de março, ou se as condições meteorológicas 

assim o recomendarem ou por motivos de força maior.  

• Em caso de cancelamento da prova, a organização realizará o reembolso do valor 

da inscrição. 

  

 
1 A classificação Geral Equipas do Trail determina-se com base na soma das três melhores classificações 
gerais dentro do respetivo género das equipas em prova. 
 
2 A classificação Geral Equipas do Trail determina-se com base na soma das três melhores classificações 
gerais dentro do respetivo género das equipas em prova. 
 



 

DURIUS ATLÉTICO CLUBE DA PESQUEIRA 

 

SEGURANÇA 

 

A organização, não se responsabiliza, por qualquer acidente sofrido pelos participantes 

durante o decurso da prova. 

Declina igualmente qualquer dano que a participação na caminhada possa causar, quer 

aos próprios, quer a outros participantes, incluindo elementos estranhos à atividade. 

POSTOS DE ABASTECIMENTO 
 

Ao longo do percurso (+/- 5km em 5km) estão definidos postos para reabastecimento 

de água e sólidos, sendo obrigatório que o recipiente seja do próprio participante. 

COMPORTAMENTO DESPORTIVO 
 

Todo o participante obriga-se a cumprir as normas da DGS e prestar auxílio a qualquer 

acidentado, não deteriorar ou sujar o meio ambiente e seguir as indicações da 

organização. 

DIREITOS DE IMAGEM / DADOS PESSOAIS 
 

O objetivo da recolha de dados e respetivo ficheiro é realizar a gestão dos mesmos, 

relativos aos inscritos no evento.  

Se deseja exercer os seus direitos de acesso, alteração, cancelamento ou oposição 

deverá fazê-lo por escrito, juntando cópia do BI/ CC para morada eletrónica 

duriuspesqueira@gmail.com.  

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu 

consentimento de forma livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos 

meus dados pessoais por parte do Durius - Atlético Clube da Pesqueira, incluindo o 

tratamento informático dos mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento 

realizadas com a finalidade de utilização pelo Durius, ficando os mesmos na base de 

dados do Durius sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, 

e que enquanto titular dos meus dados tenho conhecimento que a qualquer momento 

poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do 

tratamento efetuado e sem prejuízo desses dados se manterem arquivados pelo 

período de 5 anos.  

Mediante solicitação, os dados poderão ser retificados a qualquer momento.  

mailto:duriuspesqueira@gmail.com
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Autorizo a recolha de imagens, vídeo e fotografia durante o decorrer do evento, para 

uso exclusivo na promoção da iniciativa, na Página da Internet e Redes Sociais oficiais 

do Durius - Atlético Clube da Pesqueira. 

Aceito receber informação sobre atividades promovidas pelo Durius Pesqueira através 

de SMS e Correio Eletrónico. 

ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO  
 

Todos os participantes, pelo fato de efetuarem a sua inscrição aceitam o presente 

regulamento e assumem a responsabilidade de participação no evento, estando ciente 

do seu estado de saúde, sentindo-se fisicamente e psicologicamente apto para 

participar, cumprindo assim o Decreto-Lei nº5/2007 de 16 de janeiro no nº2 do artigo 

40º, pelo que assegura não possuir quaisquer contraindicações para a prática 

desportiva. 

 


