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MENSAGEM

Caro Parceiro,

Iremos realizar a 11ª edição do evento “Trilhos dos Abutres” com a certeza 
de que será mais uma edição memorável para o trail running nacional. 
Consideramos que trilhamos um percurso perfeito ao longo destes 9 anos, 
conjuntamente com o nossos parceiros; 

> Evento mais mediático em Portugal, as inscrições fechavam em tempo 
record nas primeiras edições, onde tivemos de criar um sistema de sorteio 
semelhante às grandes provas internacionais;
> Realizamos a ExpoTrail®; maior feira de material da modalidade em 
Portugal;

> Atletas e voluntários são a essência dos Trilhos dos Abutres. 300 
voluntários trabalham intensamente todos os anos. É neles que reside o 
que de melhor podemos oferecer: a hospitalidade. 

> Criámos a primeira Escola de Trail Running em Portugal: a Abutres Trail 
Running School; 

> Criámos o primeiro Centro de Estágio em Portugal: o Centro de Estágio de 
Trail Running e BTT de Vila Nova, onde recebemos centenas de visitantes 
todo o ano;

Momento histórico com a realização do 2019 Trail World Championships, 
a prova rainha da modalidade, com grande envolvimento de público.
A Associação Abutrica, constitui no presente, uma importante ferramenta 
para o turismo e para o desporto na região centro.
Muito obrigado por ter colaborado ou entrar neste grande projecto de vida 
para a comunidade!

A história não acaba aqui!
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EXPOTRAIL 2022

FORMATO DO EVENTO

O evento Trilhos dos Abutres® é constituído por 4 
provas, num total de 2.400 participantes;

Sábado 29 de Janeiro

UTA - Ultra Trilhos dos Abutres;

TA - Trilhos dos Abutres;

MTA - Meia Trilhos dos Abutres;

TJ - Trilhos Júnior José Godinho.

Paralelamente decorreram os seguintes eventos:

Domingo 30 de Janeiro 

EXPOTRAIL® (marca registada pelo organizador) 
uma exposição de material de desporto.

>

>

>

>

>
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EXPOTRAIL 2022

Neste momento, o Trail Running tornou-se uma 
indústria com repercussões a nível Mundial, 
um apetecível Mercado a explorar para muitas 
empresas em expansão, representando uma 
excelente estratégia de marketing para qualquer 
negócio.

É a modalidade que teve o maior crescimento a 
nível nacional e internacional.

Neste momento, estima-se:
500.000 praticantes regulares;
8.000 sócios na Associação Portuguesa de Trail 
Running (maior associação de corrida no 
presente);
Mais de 1.300.000 inscritos na International 
Trail Running Association.

TRAIL RUNNING 
PORQUÊ INVESTIR?

>
>

>



9 . 

EXPOTRAIL 2022

INDÚSTRIA A NÍVEL 
MUNDIAL

IMPACTO DE MILHARES DE 
EUROS NA ECONOMIA

ESTRATÉGIA DE 
MARKETING VENCEDORA 

MODALIDADE COM O 
MAIOR CRESCIMENTO A 
NÍVEL GLOBAL

...

...

...

...
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EXPOTRAIL 2022

TRILHOS DOS 
ABUTRES 2020

2.000 altetas

25 países
 
40 delegados
 
82% homens
18% mulheres
 
20 jornalistas
dos quais 2 estrangeiros 
 
30 expositores
 
150 VIP´s
 
1,83 acompanhantes/atleta

20.000 visitantes

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>
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EXPOTRAIL 2022

COMUNICAÇÃO

Redes sociais
330.000 seguidores
95.000 pessoas alcançadas/mês

Meios televisivos
1 canal nacional

Meios digitais
200 notícias online
25.000 leitores

Meios impressos
30 notícias
200.000 leitores

Meios radiofónicos
2 emissoras regionais
2 emissoras nacionais

Com 10 edições realizadas, este 
evento mantém o sucesso paralelo 
à prova. Trata-se de uma exposição 
de material de corrida e produtos 
regionais localizada na zona da meta.

30 expositores estão presentes 
todos os anos nesta Feira Abutrica, 
tornando num espaço cada vez mais 
atrativo para quem visita.

>

>

>

>

>

https://www.dn.pt/lusa/interior/britanico-jonathan-albon-conquista-titulo-mundial-de-trail-helio-fumo-10--10992522.html
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EXPOTRAIL 2022

https://www.dn.pt/lusa/interior/britanico-jonathan-albon-conquista-titulo-mundial-de-trail-helio-fumo-10--10992522.html
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EXPOTRAIL 2022

ADMISSÃO

A Expotrail®  é um evento coorganizado pela 
Associação Abutrica e a Câmara Municipal de 
Miranda do Corvo.

O preenchimento do formulário é obrigatório. 
>>  FORMULÁRIO AQUI  >>

Terá de ser feito uma caução de 50€ a título de 
reserva do espaço para o NIB: PT50 0045 3033 
4022 7184 6188 8, SWIFT: CCCMPTPL. Este 
valor será devolvido no caso de permanecerem no 
evento durante os 3 dias.

A confirmação será até 31 de Dezembro.

Os espaços para os stands serão limitados e poderá 
ter que se proceder ao fecho das inscrições antes 
da data limite. 

>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq0274mHmyXpSCVDH7CK5njzy-2h2FWMjbr1AU2wZztXdRAQ/viewform
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EXPOTRAIL 2022

PREÇÁRIO

CANCELAMENTO

Cada stand 3x3m tem um valor de 125€. Se 
permanecerem os 3 dias esse valor passa a 75€.
A organização apenas disponibiliza o espaço.

Em caso de cancelamento só se efetuará 
reembolso da caução até 31 de Dezembro. 

>

>
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EXPOTRAIL 2022

DATA E HORA

CHECK IN . CHECK OUT

A Expotrail® abrirá ao público 
na Sexta 28 de Janeiro das 17:00 até às 23:59, 
Sábado 29 de Janeiro das 7:00 às 21:00 
e Domingo 30 de Janeiro das 8:00 às 17:00

O check in terá de ser efectuado até às 16:00 de 
Sexta dia 28 de Janeiro e o check out até Domingo 
dia 30 Janeiro às 17:00.

>
>

>

>



20 . 

EXPOTRAIL 2022

EMERGÊNCIA

SEGURANÇA

RESPONSABILIDADE

Em caso de emergência existirão corredores 
laterais do evento para que os expositores 
possam sair em segurança.

Existirão 2 elementos de segurança contratados 
para a EXPOTRAIL®. 

A Organização tem um seguro de responsabilidade 
civil.
Os expositores devem possuir seguro para 
possíveis danos. 

>

>

>

>
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EXPOTRAIL 2022

DIREITOS RESERVADOS
Trilhos dos Abutres®, Expotrail® e Abutres® 
são marcas registradas da Associação Abutrica.
Após a inscrição validada será enviado o logotipo 
e toda a informação detalhada do evento.

>

>
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EXPOTRAIL 2022

STAND TIPO INTERIOR 
3x3x2.5

Placas laminadas brancas em ambas as faces
Perfil de aluminio octogonal (prata ou cinza)
Piso revestido a alcatifa 
Instalação elétrica (quadro e barra de iluminação)
Lettering de identificação em vinil preto

Stand Tipo 3x3 1Fr

Stand Tipo 3x3 2Fr

Stand Tipo 3x3 2Fr

>

>
>

>
>
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EXPOTRAIL 2022

planta 3x3 1Fr

alçado 3x3x2,5

 frontão A  frontão B



UM EVENTO 
SUSTENTÁVEL 
A TODOS OS NÍVEIS



Neste evento, o que se pretende, é fazer confluir todas as ideias e iniciativas na 

questão da sustentabilidade, preservação e economia circular, e não ser apenas 

uma iniciativa isolada. devem ser várias, deve ser um plano integrado, com um 

objetivo claro deste ser um evento sustentável a todos os níveis.

Criar uma ação de comunicação com o intuito de despertar 
consciências, particularmente das gerações mais jovens, que 
são o futuro!
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EXPOTRAIL 2022

PROGRAMA PROVISÓRIO
--

Domingo, 10 DE OUTUBRO DE 2021
Quinta da Paiva em Miranda do Corvo

10:00 | Plogging Day - Corrida contra o lixo
- -
Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021 
Site oficial - www.trilhos.abutres.net

22:00 | Abertura das pré-inscrições do 
evento 
- -
Sexta-feira, 5 DE NOVEMBRO DE 2021  
Site oficial - www.trilhos.abutres.net

22:00 | Sorteio das pré-inscrições
- -
Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022
Paços do Concelho em Miranda do Corvo

11:00 | Conferência de Imprensa 11º 
Trilhos dos Abutres®
- -
Sexta-feira, 28 DE JANEIRO DE 2022 
Mercado Municipal em Miranda do Corvo

17:00 | Abertura Expotrail®
17:30 | Abertura do Secretariado
18:30 | Cerimônia de Abertura 
20:30 | Briefing das provas
- -
Sábado, 29 DE JANEIRO DE 2022 
Mercado Municipal em Miranda do Corvo

07:00 | Abertura do Secretariado
07:30 | Abertura do Posto de Controlo “0” 
para o UTA
09:00 | Partida do UTA
07:30 | Abertura do Posto de Controlo “0” 
para o TA
10:00 | Partida do TA
18:00 | Entrega de Prémios
21:00 | Encerramento da meta do UTA
- -
Domingo, 30 DE JANEIRO DE 2022 
Quinta da Paiva em Miranda do Corvo

10:00 | Trilhos Júnior “José Godinho”

Mercado Municipal em Miranda do Corvo

07:30 | Abertura do Secretariado
08:00 | Abertura do Posto de Controlo “0” 
para o MTA
09:00 | Partida do TA e MTA
09:30 | Encerramento do Secretariado
15:00 | Encerramento da meta do MTA
16:00 | Encerramento da meta do MTA
17:00 | Entrega de Prémios
18:00 | Encerramento Expotrail®

2022
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MAIS CONSCIENTES 
QUE NUNCA!


