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REGULAMENTO 

A – da CAMINHADA: 

1. O conjunto de caminhadas – Trilhos ao Tom d’Ella - são reguladas na integra por este 

documento; 

2. o evento não é de carater competitivo, tendo como objetivo o combate ao sedentarismo, 

estimular a prática da contemplação da natureza, a prática das atividades físicas, a divulgação 

dos pontos turísticos envolvidos, do património cultural e natural das freguesias; 

3. é uma parceria entre a Associação Desportiva Radical de Tondela como entidade promotora e 

organizadora, a Freguesia de Tondela, a Freguesia de Lobão da Beira, a Freguesia de Molelos, a 

Freguesia de Barreiro de Besteiros, a Freguesia de Nandufe, a Freguesia de Canas de Santa 

Maria, a Freguesia de Mosteiro de Fráguas, a Freguesia de Tonda, a Freguesia de Ferreirós do 

Dão, o Grupo de Ginástica da Casa do Povo de Tonda e a Unidade de Cuidados na Comunidade 

Lusitânia; 

4. as datas de realização são de acordo com o mapa I e podem ser alteradas até à Sexta-feira antes, 

por motivos adversos, nomeadamente meteorológicos ou outros. No caso de adiamento os pré-

inscritos são contatados via sms durante o dia de Sábado. Deve ser consultado também o sítio da 

internet www.adrt.pt onde é atualizada toda a informação; 

5. os percursos pedestres têm no mínimo 10 Km e no máximo 15 Km, de acordo com os 

respetivos mapas I e II. Na medida do possível são realizados em trilhos rurais/naturais 

considerando-se todos de dificuldade média; 

6. os interessados no almoço devem fazer pré-inscrição nas respetivas Freguesias e outros locais a 

indicar pontualmente para garantiram o mesmo e a facilidade da logística à organização; 

7. não é garantido o almoço a quem não realize a pré-inscrição; 

8. as inscrições, por motivos de logística e para garantir uma qualidade adequada, poderão ter um 

limite que será anunciado pontualmente; 

9. entre as 08:00 horas e as 09:00 horas está disponível uma sessão de aeróbica (alongamento) e 

uma sessão de saúde, realizadas por técnicos competentes em cada área de intervenção. No final 

de cada caminhada está igualmente disponível uma sessão de aeróbica (relaxamento); 

10. o inicio da caminhada é às 09:00 h; 

11. prevê-se uma duração média de 3 horas; 

12. das 12:00 às 14:00 horas é servido o almoço acompanhado de animação: 

13. é vedado o acompanhamento de animais; 

14. todas as informações, detalhes e eventuais alterações a este regulamento são atualizadas no sitio 

da Internet www.adrt.pt, que aconselhamos seja visitado regularmente; 
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15. os contactos telefónicos a utilizar para informações são 919538091 ou 965788727. 

B – dos PARTICIPANTES: 

1. O participante inscreve-se e participa de livre vontade, assumindo toda a responsabilidade pela 

participação; 

2. é permitida a inscrição a todos os indivíduos do sexo masculino ou feminino e que se julguem 

aptos para o esforço a desenvolver; 

3. a inscrição para ser válida, deverá ser feita, na data de cada caminhada, na ficha de inscrição 

entre as 08:00 h e 08:45 h no Parque Urbano de Tondela ou em Tonda no caso particular desta 

caminhada. Só desta forma o participante fica identificado e tem acesso às ofertas e almoço; 

4. o participante menor é acompanhado pelo seu responsável; 

5. o participante deve usar roupa leve e confortável e fazer-se acompanhar de água; 

6. é obrigatório manter-se dentro do grupo que é limitado atrás e à frente por elementos da 

organização. Não deve abandonar o trilho em caso algum; 

7. o participante está impedido de manter marcha mais rápida do que os guias do grupo; 

8. aconselha-se o porte de uma pequena mochila para transporte de água e guarda de resíduos. Em 

caso algum devem deixar lixo no meio ambiente; 

9. o participante preserva a natureza não prejudicando o normal desenvolvimento da vegetação 

envolvente; 

10. é vedada uma conduta que desrespeite as normas, os membros da organização ou outros 

participantes, antes, durante e depois da caminhada; 

11. o participante autoriza incondicionalmente a recolha da sua imagem e sons por meios sonoros, 

fotográficos e videográficos e a sua reprodução nos meios de comunicação social e outros 

suportes utilizados pela entidade organizadora para fins de divulgação da sua atividade; 

C – INFORMAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: 

1. Em locais transitáveis é obrigado a cumprir as regras para peões; 

2. em tempo húmido existem zonas escorregadias; 

3. terrenos fofos e com muitas folhas nem sempre são firmes; 

4. troncos caídos são frágeis porque normalmente são ocos; 

5. evite fazer ruídos; 

6. não parta nem recolha peças das plantas do mato; 

7. informe a organização de algum problema de saúde; 

8. leve na mochila protetor solar e água; 

9. use calçado apropriado, roupas leves e compridas para evitar  arranhões; 
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10. o grupo é acompanhado por elementos da organização que mantêm contacto permanente para 

um grupo exterior de apoio via rádio. No caso de cansaço aguarde pela cauda do grupo; 

11. não é permitido fumar nem ingerir bebidas alcoólicas durante o percurso. 

D – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. A Associação Desportiva Radical de Tondela reserva-se à opção de introduzir no presente 

regulamento todas as alterações ou aditamentos que julgar convenientes quer por motivos de 

força maior, quer de segurança e, dentro do razoável, alterar ou decidir pontualmente sobre as 

situações não previstas no regulamento, podendo interromper ou alterar o trajeto da caminhada 

por motivos adversos, nomeadamente de segurança ou meteorológicos. 

 

Mapa I 

 

Mapa II 

 


