
REGULAMENTO 

 

2ª Corrida/Caminhada do Arade 
(Silves – Fontes de Estômbar – Silves) 

 
 
1. ORGANIZAÇÃO 
A Associação 8300 Wild Sports (8300WS) organiza no próximo dia 12 de Maio de 2019 
pelas 09h00, com o apoio das Câmaras Municipais de Silves e Lagoa, com o patrocínio de 
entidades locais, a 2ª Corrida/Caminhada do Arade com características de montanha em 
natureza. Evento integrado nas atividades anuais da 8300WS. 
 
2. PARTICIPAÇÃO 
Atividade aberta à participação de todos, atletas, caminheiros ou populares, em 
representação individual ou coletiva (Escolas, Clubes, Associações Desportivas, etc.) 
depois de devidamente inscritos. 
 
3. PERCURSO 
Percurso simbólico com cerca de 15km pela zona ribeirinha da cidade de Silves, com 
passagem pelas Fontes de Estômbar e regresso a Silves. A partida será feita junto às 
Piscinas Municipais de Silves. O percurso realizado pelos passeios, estradas e trilhos da 
zona ribeirinha, devidamente sinalizado e identificado, acompanhado pela organização da 
8300WS.  
 

 
 
Partida das Piscinas Municipais, seguindo pela Avenida em direção à Ponte Nova, na 
direção Silves-Lagoa. Após esta seguir pela direita em direção à Quinta de Mata Mouros, 
seguindo o percurso até às Fontes de Estombar, por trilhos e caminhos secundários junto 
ao rio Arade. O regresso é feito pelo mesmo trajeto, com desvio pela urbanização da 
arrochela, em direção a Silves. Na chegada à cidade seguir pela Ponte Nova regressando 
à Piscinas Municipais. 
 
4. ABASTECIMENTO 
Haverá dois ABASTECIMENTOS NO PERCURSO: abastecimento líquidos e sólidos aos 5 
km, aos 10 km e na meta.  
 
 
 



5. SECRETARIADO 
Secretariado a funcionar junto das Piscinas Municipais de Silves no dia 12 de Maio, entre 
as 07H00 e as 08H30, onde se poderão inscrever os participantes de última hora, e onde 
todos os participantes inscritos deverão entregar/preencher a ficha de inscrição/termo de 
responsabilidade, assim como recolher a pulseira/dorsal do evento. 
No secretariado irão estar duas zonas, uma para inscrições de última hora e outra para 
levantamento e confirmação de dorsais, devidamente identificados. 
 
6. CONTROLO DE PARTIDA 
Partida às 09h00, antecedida por um aquecimento dirigido pelas 08h45, onde após este 
será feito um primeiro alinhamento dos participantes para a corrida, e posteriormente os 
participantes para a caminhada. 
 
7. ESCALÕES 
Esta corrida é de carácter competitivo. A caminhada não tem carácter competitivo, será 
uma atividade de caráter lúdico, de superação individual e coletiva. 
 
8. INSCRIÇÕES 
Inscrição com desconto de 50% para sócios da 8300WS realizada por e-mail 
8300wildsports@gmail.com  
 
Inscrição gratuita para crianças nascidas até ao ano 2007 após devidamente comprovado.  
 
Poderá efetuar as inscrições das seguintes formas: 

- Pelo site www.prozis.pt 
- Por email para 8300wildsports@gmail.com  
- Na loja RG Rações à entrada de Silves (junto ao acesso à Ponte Romana) EN 124- 
- No secretariado no dia da prova. 

Tendo em conta a difícil tarefa de previsão do número de participantes, iremos limitar o 
número de ofertas disponíveis, pelo que aconselhamos que as inscrições sejam feitas 
antecipadamente, e não no dia da prova. 
As inscrições só serão confirmadas após pagamento e envio de respetivo comprovativo. 
O levantamento da pulseira/dorsal e o respetivo brinde será no secretariado, no dia da 
prova, ao que aconselhamos que compareça no local entre as 7h00 e 8h30. 
NOTA: A ausência, ou desistência do participante no decurso da atividade, não lhe confere 
o direito à devolução da verba da inscrição. 
Informações: 8300wildsports@gmail.com 
 
9. FASES DE INSCRIÇÃO  
Inscrições para a Corrida: 

- Até 31 de Março – 10€ 
- 1 de Abril a 21 de Abril – 12,5€ 
- 22 de Abril a 5 de Maio – 15€ 
- 12 de Maio – 20€ 

 
Inscrições para a Caminhada: 

-  Até 31 de Março – 5€ 
- 1 de Abril a 21 de Abril – 6,5€ 
- 22 de Abril a 10 de Maio – 8€ 
- 12 de Maio – 10€ 
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10. SEGURANÇA 
A 8300WS irá procurar evitar ao máximo trajetos de tráfego automóvel no decurso da 
prova, não se responsabilizando, no entanto, por qualquer acidente sofrido pelos atletas. 
Contudo na Ponte Nova de Silves o percurso passa pela estrada, zona controlada pelas 
autoridades locais, e parte da corrida após saída das fontes de Estômbar irá passar por 
uma zona da estrada regional, zona não controlada. 
Declina igualmente qualquer dano que a participação na prova possa causar, quer aos 
corredores/caminhantes a si mesmos, quer a outros participantes, incluindo elementos 
estranhos ao evento. 
Os corredores/caminhantes devem seguir todas as indicações dadas pela organização. 
 
11. ALTERAÇÕES 
À 8300WS 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 se as condições meteorológicas assim o recomendarem ou por 
motivos de força maior. Qualquer modificação será devidamente anunciada nas redes 
sociais e por contactos eletrónicos, local de partida ou nos pontos de controlo ao longo do 
percurso. 
 
12. COMPORTAMENTO DESPORTIVO 
Todo o participante obriga-se a prestar auxílio a qualquer acidentado, não deteriorar ou 
sujar o meio ambiente e a seguir as indicações da 8300WS. A não observância deste ponto 
poderá ser punida com a desclassificação e outras sanções. 
 
13. SANÇÕES 
Será desclassificado todo o concorrente que não cumpra o presente regulamento, deteriore 
ou suje o meio ambiente e não respeite as indicações da organização. 
 
14. PRÉMIOS 
A inscrição inclui um número limitado de ofertas e abastecimentos. 
Kit de participante. 
Medalha e oferta dos patrocinadores (caso se aplique) para os 3 primeiros classificados 
masculinos e femininos. 
 
15. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 
Todos os participantes ao efetuarem a inscrição na prova, e entregarem a respetiva ficha 
de inscrição/termo de responsabilidade assinada, aceitam o presente regulamento, bem 
como autorizam a utilização da sua imagem, para efeitos de divulgação e promoção dos 
eventos. 
 
16. TRANSPORTE DE PARTICIPANTES 
Não existirão viaturas para transporte dos corredores/caminhantes, no entanto todo o 
participante é livre de abandonar o percurso se achar oportuno, ou regressar a Silves antes 
da chegada às Fontes de Estombar, devendo apenas informar um elemento da 
organização, por questões de segurança. 
 


