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Enquadramento  

 

 “Almeida Virtual Ativa” é uma atividade virtual que tem o objetivo de incentivar os 

munícipes do concelho de Almeida à prática desportiva, promovendo a descoberta da riqueza do 

património histórico e natural, melhorando também a qualidade de vida e ajudando a superar 

esta pandemia que tanto tem condicionado a forma de viver. 

 Com a pandemia, as provas virtuais são cada vez mais frequentes, estando a aumentar 

consideravelmente o número de participantes a integrar neste formato desportivo. 

 As provas neste formato virtual vão permitir manter o espírito competitivo e alimentar a 

motivação, de forma a impulsionar e alcançar os objetivos assegurando o cumprimento das 

normas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 

 A atividade “Almeida Virtual Ativa” consiste na criação de vários desafios semanais, 

em várias modalidades desportivas, propostos via online. As modalidades disponíveis, que os 

participantes podem escolher são: 

 - Caminhada; 

 - Corrida; 

 - Mountain Bike (BTT); 

 - Ciclismo; 

 - Passeios a cavalo; 

 - Cãominhadas. 

 Todos os desafios vão ser intitulados com o nome da modalidade desportiva em causa 

seguido do termo “Estrela da Paz” (ex: “Caminhada Estrela da Paz”) 

 

1- Organização 

 O evento “Almeida Virtual Ativa” é organizado pelo Município de Almeida, através da 

sua área de Desporto. 

 

2 – Quem pode participar? 

 Destina-se a todos os cidadãos residentes e/ou naturais do Concelho de Almeida.  

 

3 – Descrição 

 Esta atividade está organizada num formato virtual; 

 Trata-se de um desafio individual ou em família; 

 Todos os participantes devem cumprir e respeitar todas as regras de segurança, 

restrições e regras definidas pelo Governo e DGS; 

 As provas são semanais, com esse período limite para a sua realização; 
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 Os participantes podem realizar o desafio num só dia ou fragmentá-lo em vários dias, 

desde que concretizados durante a semana na qual é proposto o desafio e o somatório da 

distância percorrida perfaça o desafio proposto;  

 Atendendo à natureza virtual do evento, a participação dos interessados fica 

sujeita às seguintes condições: 

 - Esta atividade não tem carácter de competição; 

 - Os participantes devem aderir a esta atividade num carácter lúdico não colocando em 

causa as publicações dos percursos dos restantes participantes a divulgar; 

 - A inscrição no evento é obrigatória e efetuada no respetivo link para o efeito;  

 - Após a inscrição o participante receberá, via email, a confirmação da sua inscrição; 

 - Uma vez concluído o desafio o participante deverá proceder ao envio para o email 

desporto@cm-almeida.pt de um ou vários print screen do smartphone do percurso realizado 

onde se possa verificar o cumprimento do seu desafio (distância percorrida) e uma selfie onde se 

possa identificar a T-Shirt do “Almeida Virtual Ativa”, podendo ainda o participante enviar 

mais fotografias do património ou paisagem percorrido. No caso de utilização de um smart-

watch deverá fazer o mesmo procedimento mas fotografando o seu smart-watch; 

 - Após conclusão do desafio e envio das fotos, o participante receberá por email um 

diploma de participação. Entrando desta forma para o sorteio mensal; 

 - O participante pode utilizar qualquer APP para o auxiliar no seu trajeto;  

 - Os participantes devem possuir as condições de saúde adequadas para os desafios que 

pretendem realizar, assumindo qualquer risco a ocorrer durante a atividade; 

 - O Município de Almeida não é responsável por eventuais incidentes que ocorram 

durante a prática desta atividade (não há seguro de acidentes pessoais associado às inscrições 

dos participantes). 

 

 

4 – Percurso 

 O(s) percurso(s) são realizados à livre escolha do participante; 

 Tendo em conta o carácter livre da escolha do percurso de cada participante, o mesmo 

deverá ter em conta todas as regras de trânsito, bem como o seu próprio bem-estar. 

 

5 – Inscrição 

 A inscrição é gratuita; 

 A inscrição é efetuada através do Link divulgado nas redes sociais e site do Município 

de Almeida; 

mailto:desporto@cm-almeida.pt
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 Os participantes podem inscrever-se de forma individual ou em família (implica a 

indicação de um responsável pela inscrição); 

 Cada participante inscrito na “Almeida Virtual Ativa” vai receber: 

 - T-shirt técnica oficial “Almeida Virtual Ativa” (Limitadas ao stock existente); 

 - Dorsal personalizado digital.  

 

 

6 – Local de Recolha da T-shirt 

 As t-shirts são limitadas ao stock existente e reservadas por ordem de inscrição; 

 As t-shirts podem ser levantadas nos seguintes pontos: 

 - Almeida: Posto de Turismo de Almeida de 2ª feira a domingo das 9:00h às 12:30h e 

das 14:30h às 17:30h; 

 - Vilar Formoso: Pólo Museológico, Vilar Formoso Fronteira da Paz – Memorial aos 

Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes de 3ª feira a domingo das 9:00h às 12:30h e 

das 14:30h às 17:30h. 

 

7- Sorteio mensal 

 Os participantes que submeterem a sua participação e concluírem as provas, seguindo as 

normas de participação, ficam habilitados a ofertas que contemplam o usufruto de 

vários serviços prestados pelos equipamentos sociais e desportivos do Município; 

 Os sorteios realizam-se mensalmente para todas as modalidades. 

 

8- Casos Omissos 

 Os casos omissos nas presentes normas, serão decididos pelo Executivo do Município 

de Almeida. 

 

9- Aceitação 

 É reservado o direito à organização da aceitação das inscrições; 

 Os participantes aceitam de boa-fé as normas presentes neste documento; 

 Só é considerada participação válida, após o envio das imagens e dados do desafio 

efetuado. Após a receção, a organização enviará o diploma de participação. 

 


