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1. INTRODUÇÃO 
 

A ADMT (Associação Desportiva Marão Trail) promove o Desafio “Cumes do Marão V2.0”. 

 
Um desafio de trailrunning, criado em sequência da pandemia do vírus SARS-CoV-2 (Covid-19), e que 

irá decorrer entre 01.06.2021 a 26.09.2021 no Reino Maravilhoso, o Marão. 

 
Os percursos do desafio foram limpos e estão disponíveis para qualquer amante da natureza e da 

modalidade os percorrerem. Depois do êxito do Desafio Cumes do Marão V1.0, agora, surge o novo 

Desafio “Cumes do Marão V2.0”. As inscrições estão disponíveis na plataforma Stop and Go.   

Todos os inscritos no desafio estarão habilitados a uma série de prémios que a 

organização irá oportunamente anunciar. Não haverá qualquer género de balizagem nos 

percursos, pelo que a sua orientação é exclusivamente por GPS. 

Um desafio que pelo facto, de se poder fazer em qualquer hora e data vai ao encontro das 

recomendações da Direção Geral de Saúde e limita a possibilidade de ajuntamento de pessoas. 

O desafio percorre os sectores 5, 6, 7 e 8 (só uma pequena parte) do reconhecido evento Ultra Trail 

do Marão, e não há tempo limite para a sua conclusão. 

A nova versão do desafio terá agora duas bases para início/fim e o participante poderá escolher a 

que melhor lhe convir: uma em Ansiães, junto ao Café da Pinha (ver aqui), concelho de Amarante, 

bem no «Coração do Marão»; a outra em Mafómedes/Teixeira, junto à Tasca do Valado (ver aqui), 

concelho de Baião. 

 
Coordenadas Ansiães: 41.248764, -7.953893 

Coordenadas Mafómedes: 41.216710, -7.909069 

. 33 KM . 2.700 MTS D+ 

https://registerandgo.net/?evento=516
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2. DESCRIÇÃO 
 

Se o atleta, iniciar o Desafio “Cumes do 

Marão” em Ansiães, toma-se o PR 6 – 

Rio Marão. Passados 1 km, nas antigas 

cortes ascende-se até ao Alto das Veias 

e depois o Portal da Freita, o maior 

vértice do Marão e aqui encontramos 

também o Monumento Comemorativo 

dos Centenários da Pátria. Está feito 

uma espécie de KM Vertical, bom mote 

para preparar o que vem para a frente. 

A tormenta dá tréguas. Serra abaixo 

penetra-se num bosque encantado, as 

Noivas da Floresta, abundam vidoeiros, bétulas, carvalhos e fetos. Chega-se a Montes, uma pequena 

aldeia serrana que apenas tem cinco habitantes residentes. Gente muito afável. Aqui aproveite para 

reabastecer na fonte existente no meio do povoado. Segue-se o “trilho carrocel de Montes”, um 

trilho de pura diversão. Depois da aldeia de Cotorinho e 100 metros após o rio Moinhos, no Pisão, 

aproveite para se reabastecer de novo de água. Aproveite a beleza dos bosques que ladeiam o rio 

Moinhos para retemperar as forças para atacar o KM Vertical do Marão® e maravilhar-se com a 

imponência da Serra do Marão. Chegados à ponte da Prazeta, inicia-se o KM Vertical do Marão ®. 

Um segmento de 4,3 kms e 1.027 metros de desnível positivo. Neste segmento, ao chegar ao 

povoado, junto da 1° casa, aproveite para reabastecer bem, pois a próxima fonte só se encontra 10,3 

kms e 1.070 mts depois, na descida da Luzzzir a caminho de Mafômedes. Retomando, o KMV do 

Marão ® impõe respeito, coragem e muita resiliência. Está-se ainda a meio da subida e depara-se 

com uma monstruosa parede pela frente. Rodeiam-nos penhascos rudes, agrestes, agressivos e 

selvagens. A luta expande a raiva, mas a alma aconchega-se. Este é o seu Reino. Surge o antigo 

Observatório Astronómico (hoje, em ruínas). Logo depois, conquistamos o ponto mais elevado da 

cordilheira, o Vértice do Marão (1418m). Tormenta superada. Em menos de duas dezenas de 

quilómetros, dois KM’s Verticais fazem jus à rudeza do Marão. E somos confortados pela Senhora da 

Serra, onde se é convidado a seguir viagem. 

 
O Reino Maravilhoso surpreende-nos a cada passo dado.  

  

A longa descida passando pela cumeeira da Fraga da Ermida, o “Guardião do Marão”, a Encosta das 

Lajes e Seixinhos brindam-nos com panorâmicas soberbas. Entre o Marão e o Douro. Entre o Litoral 

e o Interior. Toma-se o Trilho da Luzzzir, um caminho em Z. Aproveite a pequena fonte para se 

reabastecer (ou então, mais adiante, um pouco antes da aldeia de Mafômedes). Mafômedes é um 

destes pequenos paraísos. Aproveite e faça uma pausa na Tasca do Valado. Os bosques de 

castanheiros e carvalhos centenários alongam-se por aqui. Serra acima, passa-se pelo colo entre o 

http://www.tascadovalado.pt/?fbclid=IwAR3NcfZgAMBP_Cq5Rjxx0ujvPu_ImWiyRKGvJwEmIrTYVTQL8ukQuNFjtBU
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Penedo Ruivo e Chorida. Daqui até ao final já tudo é bem mais fácil. Passando por uma mata 

exuberante, que os habitantes locais teimam em cuidar, o Trilho da Trincheira da Granja. Cruza-se 

uma outra aldeia meia esquecida dos tempos modernos. Daqui a Póvoa, até ao local de início do 

desafio restam somente mais três kms, feitos maioritariamente por asfalto. E dá-se por superado o 

desafio. 

 
Conscientes da dificuldade do Desafio Cumes do Marão V1.0, criamos mais 2 percursos em cada 

base de partida, para assim abranger atletas com diferentes capacidades e/ou toda a família. 

 

 

3. PERCURSO (Link Completo) 
• Características: 

 

ANSIÃES   MAFÓMEDES 

KMS D+ D- KMS D+ D- 

33K 3.750 3.750 33K 3.750 3.750 

21K 1.350 1.350 20K 1.350 1.350 

14K 700 700 13K 750 750 

 
• Tracks (links): 

 

PERCURSO  ANSIÃES MAFÓMEDES  

SENTIFO → GPX KML TracedeTrail GPX KML TracedeTrail 

 

 
NORNAL 

33K 33K 33K 33K 33K 33K 

21K 21K 21K 20K 20K 20K 

14K 14K 14K 13K 13K 13K 

 

 
INVERTIDO 

33K 33K 33K 33K 33K 33K 

21K 21K 21K 20K 20K 20K 

14K 14K 14K 13K 13K 13K 

Google Maps. 

 
Percurso: (ver) Fatmap (vídeo 3D de todo o desafio) 

Percurso: (ver) YouTube (vídeo 3D de todo o desafio) 

Percurso: .maps (ver) 

https://drive.google.com/drive/folders/1zlRbJHAtrcK7P3AHfxogF0f8C0sKqp7q?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tD86aoX_R8ujoO5GdH3b7strwu0B09p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KoRUXf771C4JhIXgnlbFLbA3butJAM5e/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/122947?fbclid=IwAR2Ep50Vg0gAzAt83Ud12zRuWI0PPM13QLxhUz1Web87ofSKwgZ6EbtmZrU
https://drive.google.com/file/d/1opaj-1EfOMFuxH1ilsx6X-D7K1GjZe6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9WGYvSEcjFlB6ZIfaJh3NJL9I0Eost3/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137091
https://drive.google.com/file/d/1m43vgXb7QVKaREQtcdjI9lKyL7faTkg0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CDZv8zdZbfgFBzxnHOUPPBrOB81ql-Wi/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137090
https://drive.google.com/file/d/1JhUfSPWwAgRyUHzjVfUg_aQSEURqMhJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9WGYvSEcjFlB6ZIfaJh3NJL9I0Eost3/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137093
https://drive.google.com/file/d/1lyVy__FnGD5eqAGtNmtrbOXqdMrce-3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwd-VCXHdPp3CGAzYQDGweKFNFmmfgZf/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137089
https://drive.google.com/file/d/1nODYENsvsEJK3pankjeovDOvVg41qkML/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbigwwr_61R6oMU1gex3yBzOoQdlLfhF/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137092
https://drive.google.com/file/d/1cZ0GdUK1k2eUXAORc_D_Wej5ZBoUDmrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wX0CpIrDe2Tq_y6zeQ3cMEBWmuIe8zl1/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137099
https://drive.google.com/file/d/1cFp3731qfBe7JJwY1fIqiGrLDRfaGd5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYU9MhzFfgSaGot-MoAROlWhC4YfVbhf/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137100
https://drive.google.com/file/d/1tmOwrDewbXJSeYNrXNPHGOQhy1Wakivv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iI4hkSlmYZcfFp36lQG7fHuMdXjtITf7/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137097
https://drive.google.com/file/d/1h7O3aa44wDZ0-SCzAea-lB5JlVy0rsss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19b5Qsu7fQWgF4QuUOAYGB1skgonY4MF8/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137096
https://drive.google.com/file/d/1iqAwDTK9gsNpVQfi1oDYUCrBWcY_AGou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlHqewBSb0wdf8Bcr2S7hor-bt2EDswv/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137095
https://drive.google.com/file/d/1_rCUJyoa-xb6OrPb9qniuu9JajfM_Qh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpiT9RthIs9VdyQnBHb4Vbd97QytxAne/view?usp=sharing
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/137094
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1wmuH-owecminzfk_qekUg6DkMh44U_VS&usp=sharing
https://fatmap.com/routeid/2165866/Desafio_%22Picos_do_Mar%C3%A3o%22/%4032.7789818%2C-17.2290300%2C114649.8592572%2C-90%2C74.5509773%2C589.1442229%2Cnormal?use-cache=false
https://fatmap.com/routeid/2165866/Desafio_%22Picos_do_Mar%C3%A3o%22/%4032.7789818%2C-17.2290300%2C114649.8592572%2C-90%2C74.5509773%2C589.1442229%2Cnormal?use-cache=false
https://www.youtube.com/watch?v=bOeB7CU0uWA&t=2s
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1wmuH-owecminzfk_qekUg6DkMh44U_VS&usp=sharing
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4. Cumes do Marão (altitude): 
• Alto das Veias – 41.272125, -7.916462 - 1.211 mts 

• Portal da Freita – 41.267541, -7.896397 - 1.344 mts 

• Vértice do Marão – 41.248446, -7.886963 - 1.418 mts 

• Fraga da Ermida “abrigo” – 41.236650, -7.879331- 1.397 mts 

• Seixinhos – 41.210697, -7.892061 - 1.278 mts 

• Penedo Ruivo - 41.245531, -7.917862 – 1.232 mts 
 

 

5. Pontos de água: 
• Montes – 41.265268, -7.880253 - KM 9,72 

• Pisão – 41.269258, -7.861547 - KM 11,83 

• Soutelo – 41.259881, -7.859211 - KM 13,9 

• Trilho da Luzzzir – 41.210584, -7.899031 - KM 24,17 

• Mafômedes - 41.217087, -7.905999 - KM 25,92 

• Póvoa - 41.23418,-7.9386462 

• Albufeira - 41.245495, -7.917862 
 

 

6. Desafios Strava: 
•  Desafio “Cumes do Marão” Ansiães 

• Cumes 21K _Ansiães 

• PR6 - Rio Marão 

• Cumes 33K _Mafómedes 

• Cumes 20K _Mafómedes 

• Cumes 13K _Mafómedes 

• Cumes 33K _Ansiães (invertido) 

• Cumes 21K _Ansiães (invertido) 

• PR6 - Rio Marão (invertido) 

• Cumes 33K _Mafómedes (invertido) 

• Cumes 20K _Mafómedes (invertido) 

• Cumes 13K _Mafómedes (invertido) 
 

 

7. Outros segmentos Strava: 
• "Seg.UP" Subida ao Alto das Veias 3,35 kms / 741 d+ 

• Ladeira Veias - Portal 0,28 kms kms / 96 d- 

• Rampa ao Portal da Freita 1,14 kms / 218 d+ 

• Trilho Encantado "As Noivas da Floresta" 1 km / 68 d- 

https://www.strava.com/segments/25127779?filter=overall
https://www.strava.com/segments/25127779?filter=overall
https://www.strava.com/segments/26908929
https://www.strava.com/segments/24645648
https://www.strava.com/segments/26884715
https://www.strava.com/segments/26908902
https://www.strava.com/segments/26944887
https://www.strava.com/segments/26945023
https://www.strava.com/segments/26945003
https://www.strava.com/segments/26944929
https://www.strava.com/segments/26945045
https://www.strava.com/segments/26944981
https://www.strava.com/segments/26944887
https://www.strava.com/segments/24279968?filter=overall
https://www.strava.com/segments/10731211?filter=overall
https://www.strava.com/segments/24898888?filter=overall
https://www.strava.com/segments/24672686?filter=overall
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• Carrocel de Montes 0,7 kms / 45 d- 

• #ÉMarãosting - KMV do Marão 4,3 kms / 1.027 d+ 

• Trilho Cabras da Serra 0,6 kms / 40 d- 

• Trilho Fraga da Ermida 2 kms / 95 d+ / 300 d- 

• Trilho da Encosta 1,9 kms / 150 d+ 

• Trilho da Luzzzir 2,3 kms / 453 d- 

• Trilho Cabreiro 1,8 kms / 265 d+ 

• Trilho dos 4 javalis 0,9 kms / 170 d- 

• Trilho da Trincheira da Granja 1,3 kms / 149 d- 

• Trilho dos Locais 1,2 kms / 177 d- 
 

 

8. Objetivos do Desafio “Cumes do Marão”: 
• Dar a conhecer percursos exigentes e ao mesmo tempo admiráveis da Serra do Marão; 

• Potencializar a prática do exercício físico, em especial das atividades ao ar livre em contacto 

com a natureza neste tempo de pandemia, resultante da pandemia Covid-19; 

• Ajudar a promover a região e a revitalizar as pequenas economias locais; 

• Manter os percursos disponíveis e transitáveis. 

 
 

9. Eco responsabilidade: 
• O participante não pode abandonar lixo na natureza, tem obrigatoriamente de o 

transportar consigo e de só o depositar nos contentores existentes nas povoações para o 

efeito; 

• Respeitar toda a flora e a fauna existente; 

• O atleta não deve participar no desafio nos dias de muito calor, com risco de alerta elevado 

ou máximo de incêndio, ou nos dias de muito frio; 

• Seguir estritamente o percurso indicado pelo track descarregado sem utilizar atalhos; 

• A comunicação sobre o Desafio “Cumes do Marão” será toda em suporte digital, não 

havendo qualquer referência física quer ao papel, plástico ou outro qualquer outro 

produto. 

 

 

10. Responsabilidade social: 
A responsabilidade social marca o Desafio “Cumes do Marão”. 

Conscientes do imenso privilégio dos que podem correr em total liberdade pelos caminhos de 

montanha, é indispensável partilhar esta ilusão com todos os que não podem disfrutar plenamente 

da natureza. 

https://www.strava.com/segments/24898944?filter=overall
https://www.strava.com/segments/22419255
https://www.strava.com/segments/24899021
https://www.strava.com/segments/24899083
https://www.strava.com/segments/24726298
https://www.strava.com/segments/24899121
https://www.strava.com/segments/24899192
https://www.strava.com/segments/24899227
https://www.strava.com/segments/24899267
https://www.strava.com/segments/24899308
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Ao mesmo tempo que com o Covid-19, a participação no presente Desafio acarreta 

obrigatoriamente o conhecimento das normas de orientação da DGS (ver aqui) e da OMS no 

combate a esta pandemia e as consequências dos seus atos contrários às mesmas, assim como a 

leitura e aceitação do presente regulamento. 

 

 

11. Direitos de imagem 
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que todo o participante renuncia 

ao direito de usar a sua imagem e autoriza a organização e seus patrocinadores a utilizar, publicar e 

explorar livremente qualquer fotografia ou vídeo gravado no contexto da sua participação no 

Desafio, prescindindo, por parte do atleta, a receber qualquer compensação financeira. 

 

 

12. Condições de participação no Desafio: 
• A participação obriga à inscrição na plataforma Stop and Go. As inscrições estarão abertas de 

24.05.2021 (às 08:00) até 26.09.2021 (até às 12:00); 

• A atividade descarregada na plataforma Strava só será considerada validada se o seu início 

ocorrer depois de validada a inscrição na plataforma Stop and Go; 

• O dorsal será enviado automaticamente para o email indicado na inscrição efetuada; 

• É um desafio em total autonomia a pé pelo meio da montanha. Pelo que aconselhamos os 

participantes a estarem em muito boa condição física e terem experiência neste tipo de corridas. 

Os participantes têm de estar preparados no decorrer do desafio de terem de gerir condições 

adversas, por vezes muito difíceis, ora físicos ora mentais derivados de um grande esforço. 

• Ter uma idade mínima ao dia do desafio de 16 anos; 

• Cada participante é responsável pela sua segurança, pelo que não será imputada à promotora 

ADMT e seus parceiros qualquer responsabilidade; 

• Cada participante terá de obrigatoriamente de subscrever o seguro de acidentes pessoais que 

propomos aquando a sua inscrição, o qual será válido durante todo o período do desafio e 

somente no percurso definido para o mesmo; 

• Cada participante no Desafio terá de estar registado na plataforma Strava, com a conta ativa e 

recomenda-se que pública durante todo o desafio; 

• Cada participante no Desafio terá de ser membro na plataforma Strava do clube Ultra Trail do 

Marão; 

• Cada participante deverá atempadamente descarregar o track do percurso Desafio “Cumes do 

Marão” para o dispositivo a utilizar, efetuá-lo na totalidade e sem enganos, sob pena de não ser 

considerado ao descarregar na plataforma Strava; 

• Orientação do percurso por GPS; 

• Cada participante tem de estar munido de um dispositivo que grave a sua atividade e que seja 

compatível com a plataforma Strava; 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://registerandgo.net/?evento=516
https://www.strava.com/
https://registerandgo.net/?evento=516
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/clubs/COMPRESSPORTUTM
https://www.strava.com/clubs/COMPRESSPORTUTM
https://www.strava.com/clubs/COMPRESSPORTUTM
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
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• Cada atividade tem de estar descarregada publicamente na plataforma Strava até 72 horas após 

a sua realização até 05.09.2021. Para as atividades realizadas entre 06.09.2021 e a 19.09.2021, 

o participante dispõe de 24 horas para descarregar a sua atividade na plataforma Strava. Para as 

actividades realizadas entre 20 e 26.09.2021, o participante tem de obrigatoriamente de a 

descarregar no mesmo dia na plataforma Strava. Finda esta data cessarão; 

• Para classificação contará todo o tempo decorrido da actividade descarregada na plataforma 

Strava e não (somente) o seu tempo em movimento; 

• Cada atleta poderá participar as vezes que quiser, no entanto só constará na plataforma Strava 

um resultado por participante; 

• Não serão disponibilizados banhos; 

*Pede-se a todos os que se desafiam a participar que ajudem a promover não só o desafio como a 

região e coloquem qualquer tipo de registro (track, fotografias, vídeos,…) da sua participação na 

página oficial do evento Desafio “Cumes do Marão” e/ou do seu perfil com o hashtag 

#desafiocumesdomarao e #Reino_Maravilhoso 

*Tudo o que for considerado abusivo ou ofensivo para os intervenientes será imediatamente 

anulado/bloqueado e remetido às devidas instâncias. 

 

 

13. Inscrições 
A inscrição será feita através da página Stop and Go. Para as inscrições referentes ao Desafio “Cumes 

do Marão” serão geradas referências automáticas para os participantes efetuarem pagamento 

automático, não sendo necessário o envio de comprovativo de pagamento. Receberão um SMS com 

os dados de pagamento. Em caso de necessidade poderá contactar a entidade promotora através 

do endereço eletrónico maraotrail@gmail.com. As inscrições só estarão validadas depois de 

remetidas na plataforma. Éis as taxas de cada produto ou então poderá optar por packs: 

 
 Taxa Carácter 

Inscrição (t’shirt, epi facial, buff e medalha) 20€ Obrigatório 

Seguro 4€ - 

Manguitos 7€ - 

Medalheiro 22€ - 

Portes de envio 6€ - 

 
Garantimos a disponibilidade de entrega de todos os produtos alusivos ao Desafio “Cumes do 

Marão” somente a partir do dia 1 de cada mês para as inscrições validadas até ao dia 20 do mês 

anterior, salvo se houver grande volume de encomendas. 

O kit participante será enviado para a morada fiscal que o/a participante indicar, acrescido dos 

portes de envio (entregue pela distribuidora Nacex). Ou, em alternativa, para uma das dez lojas 

Decathlon à escolha: Braga, Vila Real, Matosinhos, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Amadora, Évora 

https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
https://www.strava.com/dashboard
https://registerandgo.net/?evento=516
mailto:maraotrail@gmail.com
http://www.nacex.es/irHome.do
https://www.decathlon.pt/
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ou Faro (deverá escolher aquando da sua inscrição). 
 

 

14. Seguro de acidentes pessoais: 
Alertamos que todos os participantes têm um seguro de acidentes pessoal disponível e terão de 

obrigatoriamente o subscrever aquando a sua inscrição no Desafio. O seguro está conforme 

legislação em vigor da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Dec. Lei 10/2009), com 

capitais mínimos obrigatórios: 

a. Morte – 28 530 €; 

b. Invalidez Permanente – 28 530 €; 

c. Despesas de Tratamento e Repatriamento – 4 590 €; 

d. Despesas de Funeral – 2 290 € 

Sujeito ao pagamento da franquia – 90 € 

 
O pagamento da franquia do seguro, em caso de acidente, é da exclusiva 

responsabilidade dos atletas e terá um custo de 90€. Em caso de sinistro, o sinistrado é 

obrigado a fazer prova que o mesmo decorreu nos tracks/percursos pré-estabelecidos 

do presente desafio. Para isso, além de remeter o link Strava com a actividade (em estado 

publico), descarrega o percurso que estava a ser gravado no seu dispositivo GPS e envia. 

Assim fará prova da data/dia e local. 

A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimentos 

em tempo oportuno para efetivar a participação ao seguro, normalmente até três dias 

após a realização do desafio. 

 
 
 

15. Classificações: 
• As classificações poderão ser consultadas diariamente na plataforma Strava; 

• Só serão contabilizadas as classificações descarregadas na plataforma Strava entre 01.06.2021 e 

26.09.2021. 

 

16. Prémios: 
Os prémios serão maioritariamente sorteados entre todos os inscritos. 

Todos os prémios serão enviados para a morada fiscal ou eletrónica que o/a premiado/a indicarem, 

acrescido dos portes de envio; ou para espaços dos nossos parceiros (a indicar atempadamente). 

 

 

17. Desclassificações: 
• É da total responsabilidade de cada participante o cumprimento integral do percurso indicado 

pelo que a organização não se responsabiliza por qualquer engano durante o percurso, nem pela 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/397323/details/maximized
https://www.strava.com/
https://www.strava.com/
https://www.strava.com/
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falta de registos durante a atividade. Assim, como as falhas que possam advir ao descarregar o 

track do desafio realizado na plataforma Strava; 

• Se se verificar que houve irregularidades na obtenção de resultados e no cumprimento das 

regras estabelecidas no presente regulamento, tal postura demonstra uma má conduta 

desportiva, total falta de camaradagem e desprezo pelos verdadeiros valores do desporto em 

são contacto com a natureza, e serão imediatamente desclassificados do Desafio “Cumes do 

Marão”; 

• Comportamentos inadequados, abandono voluntário de lixo, danificar ou modificar o material 

existente ao logo do percurso, ter uma conduta antidesportiva (comportamento e/ou linguagem 

ofensiva a: outros atletas, habitantes ou público em geral, não respeitar as indicações das 

entidades locais (GNR, Bombeiros, Cruz Vermelha, Proteção Civil,…), não dar assistência a uma 

pessoa em dificuldade (ferida, grande exaustão, hipotermia...), incumprimento integral do 

percurso, se provocar um acidente de forma voluntária do participante, dá direito a 

desclassificação do Desafio “Cumes do Marão”. E se se justificar a sua necessidade será 

comunicada a ocorrência às autoridades e responderá judicialmente a tudo o que daí possa 

advir; 

 

18. Alojamento: 
Haverá condições especiais para os atletas inscritos e suas famílias que comprovem ter a sua 

inscrição validada no Desafio “Cumes do Marão”, remetendo o comprovativo de validação de 

inscrição. Estas condições poderão ser usufruídas sem limite do número de vezes durante todo 

o período do desafio, isto é, de 1 de Junho a 26 de Setembro de 2021. E mediante disponibilidade 

do nosso parceiro: 

• Parceria Hostel Des’Arts » 

➢ 10% de desconto sobre o preço de tabela. A reserva tem de ser efetuada diretamente 

para o email reservas@desarts.pt; 

 

19. Merchandising 
Haverá vários produtos de merchandising alusivo ao evento disponíveis para venda: 

 

 Inscritos 

no Cumes 

Publico 

Geral 

T’shirt 8€ 11€ 

Epi (máscara) facial 5€ 7€ 

Medalha c/ íman* 3€ 5€ 

Manguitos 7€ 10€ 

Buff 4€ 6€ 

Medalheiro* 22€ 30€ 

Portes de envio 6€ 6€ 

*Possibilidade de personalizar com o nome, acresce 1€. 

https://www.strava.com/segments/25127779?filter=overall
https://www.hosteldesarts.com/
mailto:reservas@desarts.pt
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20. Diversos: 
A organização reserva o direito de fazer as alterações que considere necessárias, dependendo das 

diferentes condições existentes, assim como a suspensão do Desafio “Cumes do Marão”, se as 

condições meteorológicas assim o obrigarem, ou por motivos de força maior. 

 

 

21. Casos omissos: 
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização e cujas decisões não haverá 

recurso. 

 

 
Ansiães, 5 de Maio de 2021 


