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1. PROGRAMA

1.1. Percursos Pedestres | TRAILS

Nome 22 de Abril 23 de Abril 24 de Abril 25 de Abril

1. Revezes Charles
Powles

Pedro Matos Alexis Morgan

2. Azinhal dos Mouros Carlos Glória Alexis Morgan Pedro Matos

3. Corte de Ouro
Alexis Morgan

Charles
Powles

4. Ameixial 
Pedro Matos João Ministro

Charles
Powles

5. Ligação VA Bruno
Rodrigues

6. Almodôvar a Ameixial Deni Vargues

7. Ameixial a Malhão João Infante

8. Radical no Vascão Renato e Deni

9. Rota do Vascão João Ministro Carlos Glória Marcos Brás

10. Conhecer Lourencinho Marco Brás

11. Observação de aves Miguel
Mendes

Marcelo Dias

12. Caminhar com um Geólogo Bruno
Rodrigues

14. Caminhada pelas Hortas: da
Horta ao Prato. Ivani

15. Caminhar com um pastor Leonel

16. Caminhada Noturna em Ameixial José
Fernandes

17. Escrita do Sudoeste Pedro Barros

18. Arquitetura Tradicional Miguel
Reimão Costa
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19. Caminhada Interpretativa no
Monte dos Vermelhos

Susana
Martins

20. Eco Walk Deni Vargas

21. Yoga na Eira Lina Campos

22. Fotografia à noite Filipe Dias
CCValg

23. Mealha a Ameixial Leonel Lores e
Luísa Ricardo

24. Caminhada Familiar Geoparque
Algarvensis

Gonçalo
Maurício e

Hugo Campos

Gonçalo
Maurício e

Hugo Campos

25. Caminhando com a câmara Paulo
Margalho

26. Geocaching Vitor Santos

27. Bichos e Plantas da Serra Horácio Costa

28. Construir Objetos em Cana Vanessa
Flórido

29. Dominó da escrita do Sudoeste Carolina e
Ricardina

Carolina e
Ricardina

30. Geoparque Gonçalo
Maurício e
pelo Hugo
Campos

Gonçalo
Maurício e
pelo Hugo
Campos

31. Música Divertida João Violão

32. Construção de Instrumentos João Violão

33. Vida aquática na ribeira do
Vascão

Paula Vaz

34. Yoga para crianças Lina Campos
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1.2 Workshops

Nome 23 de Abril 24 de Abril

1. APP’s para Caminhantes Pedro Matos -

2. Segurança em Caminhadas Luís Carvalhinho -

3. Equipamentos para caminhadas - a definir

4. Prevenção de lesões nas caminhadas - Fátima Silva e
Maria Bila

5. Comida Saudável para famílias ativas - Rita Malvar

6. Colher, preparar e comer Ivani Farias -

7. EcoPoesis - Leonor Isidoro

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Objectivo

O WFA - Walking Festival Ameixial é um evento anual, sem fins lucrativos, que tem o

objectivo de estimular a prática de caminhadas no interior do Algarve, em particular na

freguesia de Ameixial.

2.2. Organização

O WFA – Walking Festival Ameixial é organizado pela QRER – Cooperativa para o

desenvolvimento dos territórios de baixa densidade

(www.qrer.pt) e conta com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Câmara

Municipal de Loulé, Junta de Freguesia do Ameixial e da ANA Aeroportos – Faro, e

parcerias da Direcção Geral do Património Cultural.
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2.3. Horário e Data

Data: 21 a 25 de Abril de 2022

Hora: início às 15H00 de 22 de Abril e encerramento às 15H30 do dia 25 de Abril de

2022

Local: Dia 21 de Abril a actividade decorrerá em Loulé. De 22 a 25 será em Ameixial,

concelho de Loulé, Algarve.

2.4. Secretariado

O secretariado irá funcionar em modo presencial no edifício do Grupo Desportivo de

Ameixial, situado nas traseiras da Escola Primária.

Para casos muito especiais (como por exemplo acidentes ou perda de bens pessoais),

deverão entrar em contacto através: (+351) 925 390 939.

O Secretariado iniciará funções no dia 22 pelas 15h00 em Ameixial. Estará aberto a

partir das 08h00 dos dias 23, 24 e 25 de Abril e os participantes deverão dirigir-se ao

mesmo, antes do início das caminhadas, para confirmar a sua presença, receber

materiais informativos, t-shirts e merendas, caso tenham reservado previamente.

2.5. Transporte

O acesso a Ameixial será por conta de cada participante. Contudo, quem desejar usar

transporte público haverá um autocarro proporcionado pela Câmara Municipal de

Loulé, que fará a ligação entre Quarteira, Loulé, Barranco do Velho, Cortelha e Ameixial

nos dias 23, 24 e 25 de Abril, com os horários indicados em anexo. A organização

dispõe de várias viaturas de 9 lugares que apoiarão a realização de várias actividades.

3. COVID19

A Cooperativa QRER está comprometida com a saúde e segurança de todos os

intervenientes nas suas actividades. Neste sentido alertamos todos os participantes

para o cumprimento de todas as regras de segurança sanitária, de distanciamento

social, desinfeção das mãos e pelo respeito do uso da máscara em espaços fechados e

no interior de viaturas colectivas.
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Sobre estes aspectos, salientamos ainda o seguinte:

• Todos os participantes deverão apresentar-se com máscara no secretariado

(pavilhão desportivo de Ameixial);

• Todos os percursos serão realizados na serra, ao ar livre, com diferentes limites

de participantes + 1 guia e distanciados uns dos outros;

• Os percursos iniciam-se em Ameixial junto à Escola Primária de Ameixial, no

exterior e daí partem em diferentes direções, com o respectivo guia;

• As refeições deverão ser previamente reservadas pelos participantes junto da

organização, usando formulário específico para tal, que será enviado aos

inscritos no festival, após respectiva confirmação.

• Todos inscritos serão registados em seguro de acidentes pessoais;

Até à realização deste evento estaremos atentos a quaisquer alterações legislativas que

sejam produzidas, assim como a eventuais novas Normas ou Orientações da DGS, que

serão incorporadas na nossa organização, originando as alterações que possam vir a ser

necessárias.

4. INSCRIÇÕES

4.1. Valor e Prazo

O custo da inscrição geral no evento é de 15€ (com IVA). Em caso de impeditivo

devidamente justificado, quando o pagamento seja realizado através de transferência

bancária, o valor da inscrição será restituído ao participante.

A confirmação da inscrição no festival só se efectiva aquando da confirmação do

pagamento da inscrição. O pagamento deverá ser feito até 48 horas após inscrição.

Caso contrário, o participante pode ser excluído das actividades em que se tenha

inscrito;

Os participantes poderão realizar a sua inscrição até ao dia 17 de Abril. O valor obtido

das inscrições será para investir em acções de responsabilidade ambiental e cultural na

freguesia de Ameixial.

4.2. Formulário de inscrição

Só são aceites inscrições online através do site oficial: www.wfameixial.com
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Aquando do acesso ao formulário, em primeiro lugar é solicitado aos interessados que

procedam ao pagamento da inscrição no WFA. Só após o pagamento da inscrição os

participantes terão acesso ao formulário de inscrição nas actividades. Este

procedimento justifica-se para uma melhor gestão das inscrições e participação nas

diversas actividades.

Por fim, no momento da inscrição, os participantes irão declarar, sob sua

responsabilidade, que reúnem as condições de saúde necessárias para participar nas

actividades previstas no programa do evento e que se irão abster de participar se tais

condições se alterarem. Os participantes menores deverão inscrever-se mediante

autorização de um responsável legal.

Para participar é imprescindível que esteja inscrito oficialmente.

4.3. Método de Pagamento

Submetida a inscrição no WFA os participantes receberão, via e-mail, instruções para a

realização do pagamento do valor de inscrição. Este poderá ser feito por diferentes

métodos  transferência bancária, por referência multibanco e MBWay. Os participantes

dispõem de dois (2) dias úteis, a contar da data de recepção das instruções, para

procederem ao respectivo pagamento.

As faturas/recibos serão remetidas via e-mail, após recepção do comprovativo de

pagamento. Para o efeito, os  participantes deverão, quando solicitados, indicar os

dados de faturação. Caso estes não sejam indicados a fatura/recibo será emitida em

nome de "Consumidor Final".

4.4. Cancelamento de Inscrições

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou alterar os prazos, ou ainda

adicionar ou limitar o número de inscrições das diversas actividades em função das

necessidades técnicas, sem realizar qualquer aviso prévio.

4.5. Seguros
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Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática desportiva.

Ao inscreverem-se, assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para

o esforço físico inerente às actividades previstas no evento em que vão participar,

isentando a organização do festival, seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos

envolvidos de quaisquer responsabilidades no que concerne quaisquer acidentes que

se venham a verificar antes, durante ou depois da realização do festival.

Todos os participantes que se inscrevam dentro dos prazos indicados pela organização

estarão segurados de acordo com a legislação em vigor.

4.6. Direitos de imagem

O participante ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e

incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que

terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais

de apoio.

4.7. Aceitação das condições de participação

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso

de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem

informar a organização.

5. TERMO DE RESPONSABILIDADE

5.1. Adultos

Estou de acordo com o termo de responsabilidade e declaro que:

a) Li e estou de acordo com o regulamento do WFA – Walking Festival Ameixial,

disponível no site www.wfameixial.com e na plataforma de inscrição.

b) Estou ciente do meu estado de saúde e de estar física e psicologicamente

capacitado para participar.

c) Assumo que me absterei de participar no WFA - Walking Festival Ameixial se as

minhas condições de saúde se alterarem após a inscrição.
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d) Ao participar no WFA – Walking Festival Ameixial, autorizo gratuita e

incondicionalmente a organização e os parceiros da prova a utilizarem a minha

imagem. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem,

tal como captada em fotografias e filmagens que terão lugar durante a realização das

provas, renunciando ao recebimento de qualquer quantia que venha a ser auferida com

sua divulgação em peças comunicacionais de apoio.

e) Participo no WFA – Walking Festival Ameixial de livre e espontânea vontade,

isentando a organização e parceiros, de qualquer responsabilidade resultante da minha

participação no WFA – Walking Festival Ameixial, antes, durante e depois da mesma.

f) Ao participar no WFA aceito ser sujeito a teste de detecção de COVID19, em

caso de surgir suspeita de infecção e para a qual se torne necessário realizar este

procedimento, tal como está definido no Plano de Contingência aprovado pela DGS.

5.2. Inscrição de Menores

Estou de acordo com o termo de responsabilidade e declaro que:

Ao inscreverem uma criança, todos os pais, tutores legais e/ou encarregados de

educação aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma

situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização.

Estou de acordo com o termo de responsabilidade e declaro que:

a) Li e estou de acordo com o regulamento do WFA – Walking Festival Ameixial,

disponível no site www.wfameixial.com e na plataforma de inscrição.

b) Estou ciente do meu estado de saúde, e estou física e psicologicamente

capacitado(a) para participar.

c) Assumo que irei tomar todas as precauções necessárias para me proteger a mim

e aos outros participantes do COVID-19/Coronavirus através do seguimento de boas

práticas de protecção individual como o uso de máscara e  higienização frequente das

mãos.

d)Assumo que me absterei de participar no WFA - Walking Festival Ameixial se as

minhas condições de saúde se alterarem após a inscrição.

e) Ao participar no WFA – Walking Festival Ameixial, autorizo gratuita e

incondicionalmente a organização e os parceiros da prova a utilizarem a minha

imagem. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem,

tal como captada em fotografias e filmagens que terão lugar durante a realização das
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provas, renunciando ao recebimento de qualquer quantia que venha a ser auferida com

sua divulgação em peças comunicacionais de apoio.

f) Participo no WFA – Walking Festival Ameixial de livre e espontânea vontade,

isentando a organização e parceiros, de qualquer responsabilidade resultante da minha

participação no WFA – Walking Festival Ameixial, antes, durante e depois da mesma.

Nota: o presente regulamento poderá ser alterado, sem aviso prévio, devido a

imprevistos logísticos do evento.
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