
 
 

 

PASSEIO / CONVÍVIO INFORMAL DE BICICLETA 

“DIVERSÃO SOBRE 2 RODAS” 

São João da Madeira, 25 de setembro, 10:00 horas 

Início Torre da Oliva – Fim Av. Dr. Renato Araújo “Domingo Verde” 

 

REGULAMENTO 

 

1. Esta iniciativa da Câmara Municipal de S. João da Madeira, não é uma prova desportiva, mas sim um 

passeio / convívio informal de bicicleta. Não existindo quaisquer intuitos competitivos, apela-se que 

sejam cumpridas as regras de solidariedade para com os que pedalam com mais dificuldades, 

contribuindo-se deste modo para uma sã camaradagem, convívio e apreciação da natureza, da paisagem 

e do património. 

 

2. Destina-se a todos os cicloturistas ou utilizadores de bicicleta, masculinos e femininos, menores no 

caso de estarem autorizados ou acompanhados pelos pais ou encarregado de educação. 

 

3. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos da organização e das 

forças policiais. O não cumprimento desta cláusula poderá excluir a participação no passeio. 

 

4. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, mantendo uma velocidade 

moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem dos elementos da organização que farão o 

controlo de velocidade. 

 

5. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o percurso. 

 

6. Esta iniciativa inclui aos participantes, um seguro com apólices de acidentes pessoais e de 

responsabilidade civil para o evento. 

 

7. A iniciativa declina responsabilidade por quaisquer acidentes que eventualmente possam ocorrer com 

os participantes ou os seus acompanhantes antes, durante e após a realização do convívio. 

 

8. A organização, sempre que se justifique, poderá solicitar a identificação dos participantes. 



 
 

 

9. O percurso a realizar terá poucas inclinações, mesmo assim é aconselhável o uso de pneus com 

espessura de 28 ou superior, para melhor conforto. 

 

10. Cada participante deverá inscrever-se numa das três opções de percurso: 

 

Opção A - dificuldade baixa – 1,5 km (Torre da Oliva | Rua Oliveira Júnior | Praça Luís Ribeiro | Rua 

Visconde | Av. Da Misericórdia | Av. Dr. Renato Araújo “Domingo Verde”, em mapa anexo identificado 

em cor verde). 

 

Opção B - dificuldade média – 4,5 km (Torre da Oliva | Rua Oliveira Júnior | Praça Luís Ribeiro | Rua 

Visconde | Rua António José das Neves | Parque Nossa Senhora dos Milagres (1 volta) | Rua António José 

das Neves | Rua Visconde | Rua da Fonte Cova | Av. Dr. Renato Araújo (8.ª Avenida) | Av. Dr. Renato 

Araújo “Domingo Verde”, em mapa anexo identificado em cor verde e amarelo). 

 

Opção C - dificuldade elevada – 10,5 km (Torre da Oliva | Rua Oliveira Júnior | Praça Luís Ribeiro | Rua 

Visconde | Rua António José das Neves | Parque Nossa Senhora dos Milagres (1 volta) | Rua António José 

das Neves | Rua Visconde | Rua da Fonte Cova | Av. Dr. Renato Araújo (8.ª Avenida) | Av. Dr. Renato 

Araújo (Hospital) | Av. Da Misericórdia | Rua dos Bombeiros Voluntários | Av. De Casaldelo | Rua do 

Marco Divisório (ponte) | Av. Dos Chapeleiros | Rua do Vale do Vouga | Rua Sidónio Pardal (Complexo 

Paulo Pinto) | Rua de Ribes | Av. Eng.º Arantes de Oliveira | Praça do Mercado | Av. Dr. Renato Araújo 

“Domingo Verde”, em mapa anexo identificado em cor verde, amarelo e vermelho). 

 


