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A Associação Vale Grande e a Camara Municipal de Odivelas, com a 
colaboração da PSP de Odivelas, Bombeiros Voluntários de Odivelas e We 
Run promove, no próximo dia 5 de Outubro de 2018, pelas 09h30m, uma 
prova de atletismo de estrada, designada por Grande Prémio Vale Grande, 
na distância de 10 000 metros.  

A prova destina-se a participantes juniores, seniores e veteranos de ambos 
os sexos, estando limitada a 1000 participantes. 

 

05 de Outubro – Vale Grande – atividades a partir das 09h30m 

 

 

SECRETARIADO 

DATA / HORA 
- 04 de Outubro a partir das 18h  

- 05 de Outubro – 07:00 até às 09:00 
 

 

PERCURSO 

Existirá nesta data uma corrida na extensão de 10km com partida pelas 
09h30m e um Caminhada na extensão de 5km com partida pelas 09h45m, com 
um tempo máximo de 2 horas de duração. 
 

 

 

 

 



 

 

 Rua São Domingos, Lote 205, Vale Grande 
1675-265 Pontinha 

 

Mapa de Localização 
https://www.google.pt/…/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd1ecd62ca… 

 
Google Street View 
https://www.google.pt/…/data=!3m6!1e1!3m4!1sg0Hc2_Yn7BcPQeb… 

 

 

PRÉMIOS 

VENCEDORES CORRIDA 10 KM 

Serão atribuídos prémios monetários aos 3 primeiros classificados da geral 
masculina e feminina. 

Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 

Serão atribuídas taças às 5 primeiras equipas. A classificação coletiva será 
apurada com base nos quatro primeiros de casa equipa independente do escalão 
etário. Em caso de empate prevalece a equipa com o atleta melhor classificado. 

 

TODOS OS ATLETAS 

Todos os atletas que cortem a meta de cada uma das provas irão receber água, 
bebida Isotónica e fruta. No site do evento também terão disponível para 
download um diploma de participação eletrónico. 

https://www.google.pt/maps/place/R.+S%C3%A3o+Domingos,+1675+Odivelas/@38.7883974,-9.224704,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd1ecd62ca356ed5:0x18b049cff01c521b
https://www.google.pt/maps/@38.7888782,-9.2225484,3a,75y,57.92h,95.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg0Hc2_Yn7BcPQebqtDf11w!2e0!7i13312!8i6656


 

 

 ABASTECIMENTOS 

Abastecimento líquido aos 5km aproximadamente na corrida e no final para 
todos os participantes: água, bebida Isotónica e peça de fruta. 

 

 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

A organização da prova disponibilizará aos participantes apoio médico durante 
a partida, percurso e meta.  

 


