
 

2º Trail das Fontes de Caneças 
 

 

A Câmara Municipal de Odivelas e a Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, 

com a organização técnica da Werun, irão organizar o II TRAIL DAS FONTES DE CANEÇAS, 

composto por um Trail Curto 12km e um Mini Trail 6km. 

Para descoberta e promoção da Vila histórica de Caneças. 

Recomenda-se a leitura deste guia, que contêm a informação essencial para estarem 

presentes neste Evento, não dispensando a leitura do regulamento da prova. 

 Agradecemos desde já a vossa confiança. 

 

Passagem pelas 5 fontes de Caneças, que estão classificadas como Imóveis de interesse 

Municipal. 

 

A Prova decorre a 23 de Junho de 2019 pelas 09h30 horas, com Partida e 

Chegada no Coreto, no largo Vieira Caldas. 
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Programa / Horário 

 

A recolha do Kit será feita  

 Na véspera dia 22/06 das 15h às 18h, na UNIVEX Lisboa em Chelas, 

concessionário oficial da Mitsubishi Motors  (Rua Dr. José Espírito Santo 38, 

1950-097 Lisboa), através da confirmação de inscrição recebida na caixa de 

e-mail após o pagamento, em caso de recolha do kit do atleta em nome de 

outro participante pode ocorrer desde que seja apresentado o 

comprovativo de inscrição. 

PARA CIRCUITO – O dorsal e o chip é o mesmo para todas as provas; *Para 

levantamento da t-shirt do 2º Trail das Fontes de Caneças podem levantar na 

Mitsubishi Motors das 15h às 18h ou no dia do Evento, no balcão que estará 

disponível para os mesmos, no seguinte horário:  

- Das 7H30 às 9H00 

 

*O secretariado será no local perto da Partida e Chegada. 

 

A organização assegura pelo período de 5 dias, a contar da data de realização da 

prova, a guarda de todos os kits pagos e não recolhidos, sendo o mesmo solicitado 

para o email geral@werun.pt 

      As despesas de envio do kit estarão a cargo do atleta. 

 

 

Não se esqueça dos seus alfinetes 

https://www.google.pt/search?q=mitsubishi%20chelas&oq=mitsubishi+chelas&aqs=chrome..69i57j0l4.4795j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38755551,-9111707,14&tbm=lcl&rldimm=13320975183083998290&lqi=ChFtaXRzdWJpc2hpIGNoZWxhcyIDiAEBWgwKCm1pdHN1YmlzaGk&ved=2ahUKEwim7pz1mYvfAhUMXxoKHeX7ChIQvS4wAHoECAAQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4#rlfi=hd:;si:13320975183083998290,l,ChFtaXRzdWJpc2hpIGNoZWxhcyIDiAEBWgwKCm1pdHN1YmlzaGk;mv:!1m2!1d38.756034!2d-9.1113388!2m2!1d38.74941400000001!2d-9.118046999999999;tbs:lrf:!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
https://www.google.pt/search?q=mitsubishi%20chelas&oq=mitsubishi+chelas&aqs=chrome..69i57j0l4.4795j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38755551,-9111707,14&tbm=lcl&rldimm=13320975183083998290&lqi=ChFtaXRzdWJpc2hpIGNoZWxhcyIDiAEBWgwKCm1pdHN1YmlzaGk&ved=2ahUKEwim7pz1mYvfAhUMXxoKHeX7ChIQvS4wAHoECAAQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4#rlfi=hd:;si:13320975183083998290,l,ChFtaXRzdWJpc2hpIGNoZWxhcyIDiAEBWgwKCm1pdHN1YmlzaGk;mv:!1m2!1d38.756034!2d-9.1113388!2m2!1d38.74941400000001!2d-9.118046999999999;tbs:lrf:!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
mailto:geral@werun.pt
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Domingo 23-06-2019 

9h30 - Partida K12 + Partida K6 

10h30 - Previsão de chegada dos primeiros atletas K12 e K6 

12h00 - Entrega prevista dos troféus 

Localização 

LOCAL DA PARTIDA e CHEGADA: 

Coreto, no Largo Vieira Caldas 

1685-605 Caneças  

GPS: 38.813089, -9.227944  

Como Chegar 

 Para saber o melhor transporte para o local da prova verifique em: 

https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36 

 

 

 

Marcações  

O percurso das Provas competitivas estará devidamente marcado com as fitas com o 

logo da Werun, sendo os cortes efetuados por fitas de cor vermelha e branca. Em 

complemento, estarão no local placas sinalizadoras de zonas perigosas, mudanças de 

direção, bem como poderão ser usadas setas em tinta biodegradável em determinadas 

zonas do percurso. 

https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36
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                                          Fitas reutilizáveis 

  

 

 

 

A prova estará marcada com spray biodegradável e de marcação temporária (5 dias), com " 0 " no 

chão a cada 100 metros e indicações de viragem no chão com setas, esteja atento a cor Laranja. 

 

Outras indicações – Nas setas abaixo durante a prova, siga as indicações conforme as 

mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços 

- Bengaleiro 

- Duches no Campo da Bola 

- Massagens 
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Perfil altimétrico 

Altimetria Trail Curto RUNSOX: K12  

Localização dos abastecimentos (sólidos e líquidos) 

 1º - Aproximadamente 4,5 km 

 2º - Aproximadamente 10 km



       Altimetria Mini Trail K6 

Localização dos abastecimentos (sólidos e líquidos) 

 1º - Aproximadamente 3,5 

 Abastecimento final na meta para todos líquidos e sólidos 

 

NOTA: 

A ORGANIZAÇÃO NÃO FORNECE RECIPIENTES PARA INGESTÃO DE LÍQUIDOS OU 
SÓLIDOS 
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Material Recomendado 

A organização não obriga a levar qualquer tipo de material, no entanto recomendamos 

vivamente o transporte de manta térmica, telemóvel com saldo e bateria, apito, 

reservatório de água. 

 

 

 

 

Prémios 

 Serão entregues prémios aos três (3) primeiros classificados da geral masculina e da 

geral feminina do Trail Curto e Mini Trail. 

 Serão entregues prémios de escalão no Trail Curto e Mini Trail. 

 


A caminhada será sem carácter competitivo e não terá direito a prémios. 

 A equipa com maior número de participantes no global das três (3) provas terá 
direito a Prémio.



 Prémio para a melhor equipa do Trail Curto e Mini Trail

* Medalha finisher para todos 

 

 Bilha de Barro para tos os participantes 

 

 

 

Informações 

De modo a facilitar a ajuda entre os atletas e a organização, em caso de urgência 

podem enviar por WhatsApp a localização de onde se encontram para se poder 

chegar mais facilmente ao local. 

WhatsApp – 93 544 3529      
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1º - Regra de Socorrismo - em caso de algum atleta se encontrar lesionado o atleta que 

segue atrás, obrigatoriamente terá que prestar auxilio, até a chegada do próximo atleta 

ou dos meios de socorro, caso contrário será desclassificado. 

 

2º - Regra de Meio Ambiente - caso algum atleta atire, deixe algum resíduo durante a 

sua prova para os trilhos, natureza, será automaticamente desclassificado. 

                Atenção: Obrigatório ter o dorsal visível enquanto faz a prova! 

Pode confirmar o seu número de dorsal no seguinte link: 

https://werun.pt/site/assets/files/2258/listagem_de_inscricoes_-_guia_do_atleta_canecas.pdf 

Pode consultar o tempo que estará no dia do Evento no seguinte link: 

http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade.hora/ 

 

 

Estacionamento 

A organização sugere estacionamento nas 4 zonas de Parque indicadas abaixo. 

A organização não se responsabiliza por qualquer dano na viatura. 

 

 

https://werun.pt/site/assets/files/2258/listagem_de_inscricoes_-_guia_do_atleta_canecas.pdf
http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade.hora/
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Organização     Patrocinador 

 

 

 

Apoios 


