
 

  

 

COMUNICADO N.º 4/2020 

I Meia Maratona das Cantarinhas  

 

Estimado(a) amigo(a), 

 

Na sequência do COMUNICADO N.º 3, de 25-03-2020, relativo à não realização da I Meia-

Maratona das Cantarinhas (e demais eventos que constituíam o programa da prova) na data 

prevista, 03 de maio de 2020, e tendo em conta o regulamento da prova, cumpre-nos informar 

do seguinte: 

- Do regulamento da prova: 12.9 - O cancelamento pode ocorrer derivado a fatores externos 

à organização, nomeadamente: catástrofes naturais, greves, manifestações, 

impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar 

telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Nestes casos, a organização 

reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização da prova, emitir 

um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento. 

- Os sinais de abrandamento da pandemia são já visíveis, no entanto vivemos momentos 

incertos, pelo que urge adotar comportamentos e decisões responsáveis, sob pena de 

hipotecarmos todo o trabalho desenvolvido até esta data. 

- A nossa responsabilidade com as questões sanitárias e a incerteza da realização do evento 

numa nova data até ao final do presente ano, ou seja, o risco de novos adiamentos e 

consequente transtorno para todos os envolvidos, levaram-nos a tomar a decisão de 

ADIAMENTO DO EVENTO “I MEIA MARATONA DAS CANTARINHAS”, PARA 9 DE MAIO 

DE 2021. 

 

Esta é uma comunicação que não desejaríamos fazer, promotor (Município de Bragança) e 

organizador (Ginásio Clube de Bragança), mas o nosso sentido de responsabilidade tem que 

prevalecer sobre emoções e impulsos menos racionais.  

 

Dado que as circunstâncias do adiamento nos são totalmente alheias, foram determinadas pelo 

Estado de Emergência decretado por Sua Excelência o Presidente da República, e de acordo 

com o regulamento comunica-se a todos os já inscritos, com a situação regularizada 

(PAGAMENTO EFETUADO), que a sua inscrição se mantém válida para 2021. 

 



 

 

 

 

Será possível trocar qualquer inscrição para outro evento, organizado pelo Município de 

Bragança e pelo Ginásio Clube de Bragança, nomeadamente para o Zoelae Trail eTrail Urbano 

Solidário, por impossibilidade de participação na nova data, 9 de maio de 2021, ou mesmo, troca 

de titularidade entre participantes sem custos adicionais. A alteração do titular da inscrição 

deverá ser comunicada através do e-mail gcbraganca@sapo.pt até 20 de abril de 2021. Caso o 

participante não entre em contacto com a organização, assumimos que a sua inscrição será 

automaticamente transferida para a edição de 2021. 

 

Pedimos desculpa pela situação, que não podemos controlar, e gostaríamos imenso de contar 

com todos vós para fazermos a festa da corrida em 2021, em Bragança. 

 

A vossa presença e apoio continuarão a ser fundamentais em 2021! 

 

A todos desejamos muita saúde e energia para os novos desafios.  
 
 
Bragança, estará, sempre, de braços abertos para vos receber. 
 
 
 
Abraço amigo, 
 
 
Hernâni Dias (Presidente da Câmara Municipal de Bragança) 
 
Carlos Fernandes (Presidente da Direção do Ginásio Clube de Bragança)  
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