
 

 

 

 

             

REGULAMENTO 
 

1. Enquadramento 

A Corrida dos Restauradores celebra uma das seculares tradições do Fundão, a Arruada do 1.º de 
Dezembro. Todos os anos, às 0h00 do dia 01 de dezembro, os locais reúnem-se em surdina na Praça 
do Município e percorrem as ruas com o propósito de "correr os espanhóis", numa clara alusão aos 
acontecimentos de 1640. 

É uma corrida de estrada popular, noturna, caracterizada pelo percurso citadino que percorre algumas 
das mais emblemáticas ruas e artérias da cidade do Fundão. 

 

PROGRAMA DA 1.ª CORRIDA DOS RESTAURADORES 

 

1.ª Corrida dos Jovens Restauradores 

19h30 – Benjamins | Infantis 

20h00 – Iniciados | Juvenis 

 

1.ª Corrida dos Restauradores 

21h00 – Juniores | Seniores | Veteranos 

22h30 – Reforço alimentar - Sopa da Restauração 

23h00 – Entrega de prémios da 1.ª Corrida dos Restauradores 

24h00 – Arruada do 1.º de Dezembro 

  

2. Organização 

A Corrida dos Restauradores é uma organização da Câmara Municipal do Fundão e do Grupo Convívio 
e Amizade nas Donas em parceria com o Centro Municipal de Marcha e Corrida do Fundão, a 
Associação de Atletismo de Castelo Branco, a ViverFundão, EM e a Associação Desportiva do Fundão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

3. Data, hora, distância e local 

 Data: Terça-feira, 30 de novembro de 2021 

 Horários: 21h00 

 Distância: Percurso citadino de 10 km (4x2500 mts) 

 Partida: Fundão - Rua 5 de Outubro 

 Chegada: Fundão – Praça do Município 

 Tempo limite: 01h40 

 

 

4. Participantes e escalões 

A competição é aberta à participação de atletas federados e não federados, em representação de 
clubes ou individualmente.  

Os atletas serão agrupados por género nos seguintes escalões: 

 

 Juniores – 18 a 19 anos; 

 Seniores – 20 a 39 anos; 

 M40 – 40 a 49 anos; 

 M50 – 50 a 59 anos; 

 M60 – 60 em diante. 

 

 Nota: De acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo para provas 
com distâncias iguais ou superiores a 10 Km, não poderão participar atletas com idade 
inferior às estabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

5. Percurso 

 

 



 

 

 

 

             

6. Inscrições 

6.1. Procedimentos 

A inscrição na 1ª Corrida dos Restauradores é individual, podendo a mesma ser associada a uma 
equipa (grupo ou clube desportivo). A mesma deverá ser realizada até ao dia 26 de novembro de 2021, 
em formulário eletrónico disponível no endereço: 

 https://fundaodesporto.scl.pt/formulario.php?f=6 

Todos os registos de inscrição, inclusive de equipa, devem ser realizados pelo próprio atleta, tendo em 
consideração as condições e requisitos presentes no ponto 5.2 deste regulamento. 

 

6.2. Condições e requisitos 

A evolução da situação pandémica à data do evento e a avaliação da Autoridade Local de Saúde 
poderá determinar a alteração das condições de participação apresentadas a seguir. 

Neste contexto, a participação na 1.ª Corrida dos Restauradores, implica que o atleta cumpra pelo 
menos um dos requisitos abaixo designados: 

 Apresentar comprovativo de Vacinação Completa à COVID-19 no ato de inscrição, anexando o 
Certificado Digital COVID-19 da União Europeia no inquérito de inscrição. 

 Apresentar comprovativo de Recuperação após Infeção por SARS-CoV-2 dentro do prazo de 
validade, no ato de inscrição, anexando o Certificado Digital de Recuperação COVID-19 da União 
Europeia no inquérito de inscrição. 

 Caso nenhuma das situações anteriores seja atestada, deve ser apresentado à organização 
certificado de teste rápido negativo de rastreio à COVID-19 no período de 48 horas anterior ao 
início da prova. 

Os certificados digitais de Vacinação Completa ou Recuperação após Infeção por SARS-CoV-2 devem 
ser anexados e submetidos no ato de inscrição. 

Todas as inscrições serão validadas pela organização no que respeita às certificações e requisitos 
COVID-19. 

 

6.3. Taxa de inscrição 

A inscrição tem um custo de 5€ e contempla o Kit de Inscrição. 

 

6.4. Meios de pagamento 

Estão disponíveis os seguintes modos de pagamento: referência MultiBanco, MBWay e 
presencialmente na secretaria das Piscinas Municipais Cobertas do Fundão. 

Até confirmação de pagamento, todas as inscrições têm uma duração de 24 horas. Não se verificando 
o pagamento da inscrição durante o período acima mencionado, a mesma será anulada. 

 

 

https://fundaodesporto.scl.pt/formulario.php?f=6


 

 

 

 

             

6.5. Dados a indicar no ato de inscrição 

 Nome Completo 

 Data de Nascimento 

 Número de identificação pessoal (BI, CC ou Passaporte) 

 Género (masculino | feminino) 

 E-mail 

 Contacto Telefónico 

 Modelo e Tamanho da t-shirt (limitado ao stock existente) 

 Certificado Covid 

 Aceitação do termo de responsabilidade 

 Nome da Equipa (caso se aplique) 

 

7. Kit de inscrição 

A inscrição na 1.ª Corrida dos Restauradores contempla: 

 1 T-shirt técnica oficial  

 1 Dorsal 

 Fotografia de meta 

 Diploma de participação digital (nome, apelido e registo de tempo) 

 Reforço alimentar final (sopa, sandes e bebida) 

 

 

O Kit poderá ser levantado no Posto de Turismo do Fundão (Rua 5 de Outubro) entre os dias 22 
e 26 de novembro de 2021, mediante apresentação do comprovativo de inscrição. 

 

 

8. Medidas de contingência COVID-19 

É condição obrigatória para participar na 1.ª Corrida dos Restauradores, inclusive receber o Kit de Atleta, 
a validação prévia pela organização das certificações e requisitos COVID-19 exigidos no ato de 
inscrição a todos os inscritos (ver ponto 5.2 do Regulamento). 

Todos os inscritos com inscrição validada na 1.ª Corrida dos Restauradores devem levantar ou receber 
previamente o seu kit de atleta e no dia de prova colocar o dorsal de atleta no peitoral em local bem 
visível. 



 

 

 

 

             

É o dorsal de atleta que permite o acesso à Área de Partida e participar na 1.ª Corrida dos 
Restauradores. 

O dorsal de atleta é pessoal e intransmissível. 

 

8.1. Regras de higiene e conduta 

Todos os atletas que nos 14 dias anteriores da 1.ª Corrida dos Restauradores (30 de novembro) 
apresentem um ou mais sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, tosse, dificuldade 
respiratória), apresentem teste positivo para o vírus SARS-CoV-2, ou tenham estado em contato com 
um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, devem informar a organização e não devem 
comparecer no evento. 

A todos os atletas será efetuada a medição da temperatura antes de aceder à área de partida. Atletas 
que apresentem temperatura igual ou superior a 38ºC, não poderão aceder à Área de Partida e 
permanecer no local, sendo as situações encaminhadas para as zonas de isolamento da área de 
partida. 

É obrigatória a utilização de máscara de proteção individual no interior das áreas de prova (área de 
partida e chegada), podendo esta ser retirada momentos antes da partida e no decorrer do percurso, 
entre a linha de partida e a linha de meta, após o início da prova. Depois de cruzar a linha de meta é 
obrigatório colocar a nova máscara de proteção individual que a organização irá ceder a todos os 
atletas na área de chegada. 

Os atletas devem higienizar regularmente as mãos utilizando os doseadores e dispensadores com 
álcool gel colocados nas áreas principais do evento. 

Todos os atletas devem cumprir as normas de etiqueta respiratória e distanciamento social, evitando 
aglomerações, atender à sinalética e indicações visuais e respeitar as orientações dos elementos da 
organização (ex.: circulação nas áreas de prova, informações do speaker). 

 

 

9. Prémios 

Todos os atletas que terminem a prova recebem prémio de participação (uma caixa de 3 Pasteis de 
Cereja do Fundão). A organização também irá atribuir e entregar prémios de acordo com o seguinte: 

 



 

 

 

 

             

• Primeiro, segundo e terceiro atleta GERAL MASCULINO: Medalha, cabaz de produtos locais e voucher 
a descontar no Comércio Local; 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta GERAL FEMININO: Medalha, cabaz de produtos locais e voucher 
a descontar no Comércio Local; 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta JUNIOR MASCULINO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta JUNIOR FEMINIO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta SENIOR MASCULINO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta SENIOR FEMINIO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta M40 MASCULINO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta M40 FEMININO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta M50 MASCULINO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta M50 FEMININO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta M60 MASCULINO: Medalha 

• Primeiro, segundo e terceiro atleta M60 FEMININO: Medalha 

• Primeira EQUIPA MASCULINA: Troféu 

• Primeira EQUIPA FEMININA: Troféu 

 

A classificação coletiva será apurada com base nos três primeiros de cada equipa 
independentemente do escalão etário. Em caso de empate prevalece a equipa com o atleta 
melhor classificado. 

 

 

10. Classificações  

A ordenação das classificações será efetuada com base no tempo oficial de prova.  

Após a saída oficial dos resultados, os atletas ou clubes, através de um delegado, dispõem de 30 
minutos para apresentar protesto em relação aos resultados. O protesto deve ser feito, em primeiro 
lugar, junto ao árbitro da prova. O árbitro pode aceitar como prova fotos ou vídeo. No caso de não 
concordarem com a decisão do árbitro, os atletas ou clubes podem protestar junto do júri de apelo, 
até 30 minutos após a tomada de decisão do árbitro. Este protesto deve ser por escrito acompanhado 
de 76,85€ que será devolvido no caso de ser dada razão aos atletas ou clube. No caso de erros e 



 

 

 

 

             

omissões neste regulamento, prevalece o Regulamento da IAAF, Regulamento Geral de Competições 
e Regulamento da CNEC. 

 

 

11. Cronometragem 

A cronometragem da prova será efetuada por intermédio de chips aplicados no dorsal de cada 
participante. 

Cada atleta é responsável pela verificação e colocação correta do seu dorsal com chip. 

A colocação e utilização incorreta do dorsal poderá prejudicar o registo da cronometragem do atleta 
e consequentemente a sua classificação na prova. 

 

 

12. Seguro 

A organização assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no 
DL 10/2009. 

 

 

13. Desqualificações 

Serão retirados da corrida, pelo serviço médico ou pela equipa de arbitragem presentes na prova, 
qualquer atleta que: 

 Manifeste mau estar físico 

 Não realize o percurso completo 

 Não tenha dorsal de atleta ou este não seja visível 

 Participe com o dorsal indevido 

 Manifeste comportamento antidesportivo 

 Sintomas do quadro Covid-19 

 

 

14. Responsabilidade 

No ato da inscrição e no dia da prova, o participante assume encontrar-se fisicamente apto e cumprir 
os requisitos e a conduta COVID-19 presente neste regulamento, para participar na 1ª edição da Corrida 
dos Restauradores. 

A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante 
a atividade, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros. 



 

 

 

 

             

15. Política de Privacidade e Segurança 

Ao inscrever-se, os participantes assumem conhecer e aceitar as Políticas de Privacidade e Proteção 
de Dados do Município do Fundão. 

Os dados recolhidos são geridos pela Câmara Municipal do Fundão, seguindo a sua política de 
Privacidade e Proteção de Dados –  

https://www.cm-fundao.pt/index.php/regime-geral-da-protecao-de-dados#. 

O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve ou comunicação de 
outros eventos desportivos da Câmara Municipal do Fundão é opcional e está sujeito a consentimento 
específico e expresso no formulário de inscrição do evento, em conformidade com a Diretiva 95/46/CE 
de 27 de abril de 2016. 

É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar 
por escrito junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação, através do 
email fundaodesporto@cm-fundao.pt. 

Os dados pessoais recolhidos no formulário de inscrição são os estritamente necessários ao exercício 
das atribuições municipais na área do desporto e juventude, previstas na alínea f) e h) do n. º2 do 
artigo 23º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n. º75/2013, de 12 de setembro), em 
conformidade com o disposto na alínea c) e e) do n.º 1 do artigo 6º e alínea a) do n. º2 do artigo 9º, 
ambos do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD). 

O seu tratamento é efetuado com a finalidade exclusiva de inscrição e participação na 1ª edição da 
Corrida dos Restauradores, de acordo com as condições e termos previstos no presente Regulamento. 

O Município do Fundão é o responsável pelo tratamento de dados, não os utilizando para qualquer 
outra finalidade que extravase a inscrição e participação em ações da Corrida dos Restauradores, 
procedendo ao seu anonimizado para fins meramente estatísticos. 

 

 

16. Cedência dos direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita e incondicional, a cedência aos 
organizadores, dos direitos de utilização da sua imagem tal como captada em filmagens que terão 
lugar no período do evento, ou partilhada nas redes sociais associada à iniciativa ou ao evento Corrida 
dos Restauradores, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

 

 

17. Aceitação dos termos 

Todos os participantes ao fazer a inscrição na 1ª edição da Corrida dos Restauradores aceitam o 
presente regulamento e em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no 
mesmo, devem informar a organização. 

 

https://www.cm-fundao.pt/index.php/regime-geral-da-protecao-de-dados
mailto:fundaodesporto@cm-fundao.pt


 

 

 

 

             

18. Casos omissos e reclamações 

As reclamações e casos omissos serão alvos de avaliação e decisão por parte da Associação de 
Atletismo de Castelo Branco, no caso de situações de foro desportivo, ou da Câmara Municipal do 
Fundão nas restantes situações. 

 

 

19. Contactos 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Telefone: 275 249 068 (Dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00) 

E-mail: fundaodesporto@cm-fundao.pt 

 

 

 

tel:910958277
mailto:fundaodesporto@cm-fundao.pt
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