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A Câmara Municipal de Loures, com a colaboração da Polícia Municipal de Loures, 

PSP, Bombeiros Voluntários de Loures, WeRun e movimento associativo do Concelho 

de Loures promove no próximo dia 21 de Julho de 2019, pelas 9h30 horas, uma prova 

de atletismo em estrada, designada por 3ª Corrida “Festas de Loures”, na distância de 10 

000 metros. 

 

A prova está integrada nas Festas de Loures 2019 e no 35º Troféu “Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures” e destina-se a participantes juniores, seniores e 

veteranos de ambos os sexos. 

 

 

Secretariado 

Os dorsais serão entregues no secretariado da prova nos seguintes dias e horários:  

Sexta-Feira dia 19 de julho das 17h às 20h - PARQUE ADÃO BARATA - PALÁCIO 

DOS MARQUESES DA PRAIA; 

Sábado dia 20 de julho das 12h às 17h - PARQUE ADÃO BARATA - PALÁCIO DOS 

MARQUESES DA PRAIA; 

No dia do Evento da 8h às 9h (só para situações excecionais comunicadas previamente à 

organização). 
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Percurso 

https://dynamic-

assets.mapmyfitness.com/routes/view/2118934231?host_canon=mapmyrun.com 

 

A prova terá partida e chegada no Parque Adão Barata em Loures. O percurso da 

prova será o seguinte: 

Parque Adão Barata – partida; Rua Alfredo Duarte Pinto (rua das palmeiras); Avenida 

das Descobertas; 1 km – em cima do viaduto sobre a autoestrada; Avenida das 

Descobertas – Loures Shopping; 2 km – Avenida das Descobertas – junto ao Montepio; 

Rua Vasco da Gama; Avenida das Descobertas; Estrada Nacional 115; 3 km – Estrada 

Nacional 115 – paralelo à Casa Portuguesa; Estrada Nacional 115; 4 Km – Estrada 

Nacional 115 – frente às Oficinas Municipais; Rotunda Jardim Rosa Bastos; Rua Padre 

António Vieira; Rua Dr. Adolfo Cunha Mota; 5 km – Rua Dr. Adolfo Cunha Mota – 

frente à entrada para Associação Luís Pereira da Mota; EN 8; Rotunda do Jardim Rosa 

Bastos; Rua da República; 6 km – Rua da República – largo 4 de Outubro; Rua da 

República; EN 8; Mealhada; 7 Km – EN 8 – junto ao Lar palacete branco EN 8; Ponte 

de Frielas; 8 km – EN 8 – Ponte de Frielas – Restaurante O Campino; EN 8; Rotunda de 

entrada em Stº António dos Cavaleiros (inversão); EN 8; 9 km – EN 8 depois da Quinta 

do Almirante e antes dos limites das traseiras da Creche Vale Encantado; EN 8; 

Mealhada; Meta no Parque Adão Barata. 

 

 

Marcações                                         

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.  
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Prémios 

Estarão em disputa os seguintes prémios que serão entregues no final da prova 

junto ao Palácio Marqueses da Praia. 

 Troféus aos 3 primeiros de todos os escalões; 

 Taças às primeiras 5 equipas. 

 

 Medalha “Corrida das Festas de Loures” a todos os que concluírem a prova; 

 T’ shirt “Corrida da Festas de Loures 2019” a todos os participantes. 

 

Os Prémios não levantados na cerimónia Protocolar, perdem o direito ao mesmo. 

 

 

Pontuação Coletiva 

A classificação coletiva será apurada com base nos quatro primeiros atletas de casa 

equipa independente do escalão etário e género. Em caso de empate prevalece a equipa 

com o atleta melhor classificado. 

 

 

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      

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

Pedimos que confirme aqui o seu número de dorsal no seguinte link:  

https://werun.pt/site/assets/files/2700/listagem_de_inscricoes_-

_guia_atleta.pdf 

https://werun.pt/site/assets/files/2700/listagem_de_inscricoes_-_guia_atleta.pdf
https://werun.pt/site/assets/files/2700/listagem_de_inscricoes_-_guia_atleta.pdf

