
  

 

Caminhada “Caminha Connosco” 
Termos e Condições 

 

1 Promoção e Organização  

A caminhada “Caminha Connosco”, organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

no âmbito das atividades da Semana Europeia da Mobilidade 2019, é desenvolvida numa ação 

conjunta com a Área Metropolitana do Porto. 

2 Local/Passeio 

a) Realiza-se no dia 22 de setembro de 2019, com inicio pelas 10h00, e nela podem 

participar todos os inscritos até ao dia 20 de setembro de 2019. 

b) A concentração far-se-á no passeio junto à Marina, a partir das 9h30, para receção dos 

participantes e entrega de dorsais para identificação dos participantes, documento 

obrigatório para participação na caminhada. 

c) Às 9h50, encerra a comissão da prova, seguindo-se uns breves esclarecimentos sobre 

o desenrolar da caminhada, que terá início pelas 10h00. 

3 Itinerário  

A caminhada terá início junto à Marina, percorrendo a marginal ribeirinha, foz do Rio Douro, e 

marginal marítima até à Alameda do Senhor da Pedra – Gulpilhares, sendo o percurso na sua 

quase totalidade pelos passadiços, construído em madeira sobre as dunas das belas praias de 

Vila Nova de Gaia. O passeio tem uma dificuldade técnica e física fácil/média, perfazendo um 

total de 10 km, com hora prevista entre as 11h30m e as 12h00. 
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4 Material  

a) Cada T-shirt, facultada na entrega do levantamento do dorsal, deve ser identificada, em 

zona bem visível, com o número atribuído ao respetivo participante. 

b) Todos os participantes terão que usar a T-shirt, durante todo o percurso. 

c) Serão disponibilizados vasilhames, para recolha de água dos aguadeiros instalados ao 

longo da prova. 

5 Enquadramento  

a) Os caminhantes devem manter uma distância adequada com os restantes 

participantes. 

b) Os participantes devem respeitar a natureza, não deixando marcas da sua passagem 

(não deitar lixo para o chão), bem como uma postura afável para com os outros 

cidadãos.  

c) Todo o comportamento antidesportivo, bem como o desrespeito pelas presentes 

condições de participação, implicará o impedimento de voltar a participar em futuras 

edições promovidas por esta entidade organizadora. 

d) Os participantes devem acatar, imediatamente, todas as indicações dadas pelos 

organizadores/guias, assim como, pelos elementos ligados à segurança.  

e) Os participantes, ao entregarem a sua Ficha de Inscrição devidamente preenchida, 

aderem, sem restrições, às presentes condições de participação.  

f) À Organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a 

doenças, acidentes e suas consequências, quer tenham sido causados pelos 

concorrentes, quer hajam sido estas as vítimas.  

g) À Organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade relativamente às 

consequências de infrações às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá 

ser suportada pelos infratores.  

6 Inscrições 

As inscrições serão aceites até às 17h00 do dia 20 de setembro de 2019, com limite máximo 

de 400 participantes. 

7 Logística 

O transporte para o local de partida e de chegada é da responsabilidade dos participantes.  

 

Todos os casos omissos neste documento serão resolvidos pela organização. 
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Percurso: 

Marina 

Rua da Praia 

Avenida Afonso de Albuquerque 

Direção a Canidelo junto à Ciclovia (Rua do Cabedelo) 

Passadiço junto à Avenida Beira Mar 

Passadiço junto à Rua 25 de Abril 

Passadiço junto à Rua do Mar 

Passadiço junto à Rua dos Combatentes 

Passadiço junto à Avenida Infante Sagres 

Passadiço junto à Avenida Gago Coutinho 

Passadiço junto à Rua Onofre Domingues Ferreira 

Passadiço junto à Rua Capitão Carrilho 

Passadiço junto à Travessa Capitão Carrilho 

Passadiço junto à Rua do Comandante Carvalho Araújo 

Passadiço junto à Jardim Alameda do Senhor da Pedra  

 

 


