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1- APRESENTAÇÃO DO 4º ALCANENA TRAIL SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS  
 
A 4ª edição do Alcanena Trail Serras de Aire e Candeeiros é organizada pela Câmara Municipal 
de Alcanena, com a parceria das Juntas de Freguesia de Minde, Serra de Santo António, 
Monsanto, Moitas Venda e a União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira. 
 
Os percursos poderão ser realizados ao longo de todo o mês de dezembro de 2020, com 
partidas e chegadas em Minde, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo.  
 
Será constituído por duas provas, que se traduzem na possibilidade de selecionar entre três 
modalidades de participação:  
 

 Trail Longo, com a distância de aproximadamente 25,2km; 
 Trail Curto, com a distância de aproximadamente 13,7km; e/ou  
 Duplo Trail, para os participantes que cumpram ambos os percursos (Longo e Curto). 

 
As provas serão realizadas em autonomia, em trilhos marcados. Não obstante, a Organização 
disponibilizará o traçado dos percursos em formato GPX, KMZ e KML, aquando da inscrição e 
recomenda vivamente que os participantes se façam acompanhar de um smartphone ou 
smartwatch com o percurso descarregado. 
 
Os participantes deverão registar a sua prestação na prova e, posteriormente, remeter o 
respetivo registo para a Organização. A Classificação será atualizada em função da receção dos 
registos. 

A participação será limitada a 40 atletas por dia, com partidas em intervalos de tempo de 30 
minutos, entre as 8h00 e as 12h00. 
 
A inscrição é obrigatória, gratuita e contempla seguro de acidentes pessoais. 
 
 
 
2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PRÉVIAS  
 
O Alcanena Trail é uma prova que percorre trilhos e caminhos do concelho Alcanena. A 
inscrição em cada uma das provas está aberta, apenas, para maiores de 16 anos. Caso o 
participante seja menor de idade, é necessário o preenchimento de uma declaração de 
autorização por parte do Encarregado de Educação (a descarregar no link de Inscrição). 
 
 
2.1- Capacidade física e mental e cuidados a ter 
 
Para participar é indispensável estar consciente: 
 

 Das distâncias e dificuldades características da corrida em trilhos na natureza; 
 Dos desníveis positivos e negativos de cada um dos percursos; 
 De que deve estar física e mentalmente preparado para as dificuldades que se 

poderão experienciar durante a prova;  
 Da necessidade de conseguir enfrentar condições ambientais e climatéricas adversas, 

tais como nevoeiro, chuva e ventos fortes, sem ajuda externa; 
 Da necessidade de saber gerir os problemas físicos e mentais decorrentes de fadiga 

extrema, problemas digestivos, dores musculares e articulares, pequenas lesões, etc.;  



 De que o trabalho da Organização não é o de ajudar o participante a gerir os seus 
problemas; 

 De que qualquer das provas é realizada em autonomia, pelo que a Organização 
recomenda seriamente que o participante se faça acompanhar de 1 ou 2 
companheiros de corrida, com ritmos semelhantes, de forma a estar 
permanentemente acompanhado ou próximo de alguém; 

 De que a prova não terá a presença de elementos da GNR, Bombeiros ou quaisquer 
outros colaboradores, pelo que, por exemplo, o atravessamento de estradas obriga ao 
cumprimento imprescindível, rigoroso e individual das regras de trânsito, assim como 
a segurança em geral, que é da responsabilidade de cada participante; 

 
 
 
3- PROVAS 
 
Considerando todas as alterações introduzidas no modelo de 2020, em função do contexto 
epidemiológico que se atravessa, atendendo à pandemia por COVID-19, a Organização 
entende que a alteração do traçado dos percursos não é relevante, nem prioritária. 
 
Os percursos da 4ª edição do Alcanena Trail serão iguais aos da anterior edição, com a exceção 
de um pequeno troço à partida e à chegada. 
 
Os atletas serão classificados em três categorias: 
 

 Trail Longo; 
 Trail Curto; e 
 Duplo Trail, para aqueles que, durante todo o mês de dezembro, cumpram ambos os 

percursos.  
 
 
3.1- Distância e altimetria 
 
O 4º Alcanena Trail – Serras de Aire e Candeeiros terá a distância de: 
 

 Trail Longo – 25,2km e um desnível de +/-807m; e 
 Trail Curto – 13,7km e um desnível de +/- 402m.  

 
 
3.2- Perfil Altimétrico e características dos percursos (segundo o Google Earth) 
 
3.2.1- Trail Longo 
 

 
 



Características: 
 

 Diferenças de Altitudes 395m (Min – 88m para Max - 483m); 
 
 

3.2.2- Trail Curto 
 

 
 
Características: 
 

 Diferenças de Altitudes 291m (Min – 192m para Max – 483m); 
 
 
3.3- Metodologia de Controlo de Tempos 
 
O controlo do tempo da prova será da responsabilidade do participante, recorrendo à 
utilização de um smartwatch ou um smartphone. A prova terá de ser gravada, 
obrigatoriamente, na aplicação Strava e, até 3 dias após o cumprimento da prova, deverá ser 
encaminhada para a Organização através do email: desporto@cm-alcanena.pt. 
 
Do registo da prova que é enviado para a organização devem constar os elementos abaixo: 
 

 Data da Prova; 
 Hora de início (que obrigatoriamente terá de coincidir com a intervalo de tempo 

selecionado aquando da inscrição); 
 Percurso realizado; 
 Gráfico altimétrico; 
 Distância Percorrida, e 
 Tempo de Prova. 

 
 
3.4- Abastecimentos 
 
A 4ª Edição do Alcanena Trail não terá abastecimentos. A prova será realizada em autonomia, 
pelo que a Organização recomenda que cada participante se faça acompanhar da comida e 
líquidos que necessita. 
 
 
3.5- Informação sobre passagem de locais com tráfego rodoviário 
 
Os traçados dos percursos estendem-se, na sua maioria, por trilhos de pé posto e estradões de 
terra batida e alguns pequenos troços com tráfego rodoviário. No entanto, reitera-se que os 
atletas estão obrigados ao cumprimento imprescindível, rigoroso e individual das regras de 
trânsito. 



 
Reitera-se ainda que a 4ª edição do Alcanena Trail não terá a presença de elementos da GNR, 
Bombeiros ou quaisquer outros colaboradores. 
 
 
3.6- Regras de conduta 
 
A prova desenvolver-se-á essencialmente em meio natural, onde o cruzamento com outras 
pessoas será muito reduzido ou mesmo inexistente, no entanto, atravessa alguns aglomerados 
urbanos, onde o comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como 
recurso a agressão verbal, ou outra, poderá resultar em desqualificação. 
 
Incluem-se igualmente, neste ponto, os danos causados a património alheio ou à flor, 
provocados pela saída dos trilhos. 
 
 
3.7- Desclassificações 
 
Está prevista a desclassificação daqueles que: 
 

 Não completem a totalidade do percurso; 
 Não cumpram a totalidade do percurso através dos seus próprios meios (fazendo uso 

de quaisquer outros meios que não, apenas, as suas pernas); 
 Tenham algum tipo de conduta anti-desportiva, além dos comportamentos acima 

mencionados no ponto 3.6; e 
 Não observem as normas do presente regulamento. 

 
 
3.8- Seguro desportivo 
 
O Decreto-Lei 10/2009, de 12 de janeiro, que estabelece o regime jurídico do seguro 
desportivo obrigatório, obriga todos os promotores e organizadores de eventos desportivos à 
realização de seguro de acidentes pessoais, pelo que a 4ª edição do Alcanena Trail 
contemplará o respetivo seguro para os atletas devidamente inscritos. 
 
Após a inscrição, o participante receberá um email de confirmação da sua inscrição – condição 
indispensável para participar no evento. No email, o participante será informado qual a 
companhia de seguros e respetivo número da apólice, bem como dos procedimentos a adotar 
em caso de sinistro. 
 
 
4- MARCAÇÃO DOS PERCURSOS 
 
Os percursos da 4ª edição do Alcanena Trail serão marcados com fitas e assim permanecerão 
ao longo do mês de dezembro. Os mesmos serão semanalmente percorridos pela Organização 
e serão alvo de remarcação, sempre que tal se verifique como necessário. 
 
Não obstante o empenhamento e intervenção da Organização na avaliação da marcação e 
consequente remarcação, in loco, não será possível garantir a não ocorrência de atos de 
vandalismo ou qualquer outro incidente, que resulte na deficiente marcação do percurso. 
 



Neste quadro, a Organização alerta para o facto de a prova não dispensar a utilização de um 
dispositivo com GPS (smartwatch ou smartphone), no qual possa ser consultado o percurso da 
prova, a qualquer momento. 
 
A eventualidade de qualquer dos percursos não se apresentar bem sinalizado não constituirá 
motivo válido para a reclamação por parte dos participantes. 
 
 
5. ESCALÕES, CLASSIFICAÇÃO E PRÉMIOS 
 
5.1- Escalões 
 
A 4ª edição do Alcanena Trail contemplará os seguintes escalões: 
 

Escalões Masculinos  Escalões Femininos 
Sub 20 16 – 19 anos  Sub 20 16 – 19 anos 

Seniores M 20 – 39 anos  Seniores F 20 – 39 anos 
Veteranos M40 40 – 49 anos  Veteranos F40 40 – 49 anos 
Veteranos M50 50 – 59 anos  Veteranos F50 50 – 59 anos 
Veteranos M60 60 anos e acima  Veteranos F60 60 anos e acima 

 
As idades acima indicadas dizem respeito ao dia em que o participante realiza a prova. 
 
 
5.2- Classificação 
 
Esta Classificação será regularmente atualizada em função da receção dos registos remetido 
para a Organização e refletirá os escalões enunciados no ponto 5.1 para cada uma das 
modalidades de participação: 
 

 Trail Longo; 
 Trail Curto, e 
 Duplo Trail. 

 
A Classificação do Duplo Trail consistirá na soma dos tempos realizados nos dois percursos. 
 
 
5.3- Prémios 
 
A 4ª Edição do Alcanena Trail não prevê a atribuição de quaisquer prémios. 
 
 
 
6- INSCRIÇÃO 
 
A inscrição na 4ª edição do Alcanena Trail compreende um conjunto de normas. 
 
 
6.1- Normas 
 
Abaixo elencadas encontram-se as normas de inscrição: 



 
 A inscrição é obrigatória e terá de ser efetuada na plataforma online com o seguinte 

link:  https://sites.google.com/site/alcanenatrails 
 O período de inscrição inicia-se a 16 de novembro e decorre até dia 28 de dezembro 

(mediante vaga); 
 A inscrição terá de ser efetuada até 3 dias antes da realização da prova (aberta entre 

os dias 1 e 31 de dezembro); 
o No seguimento da norma anterior, dá-se o seguinte exemplo – se o 

participante pretende participar no domingo, dia 13, terá de se inscrever até 
às 23h59 de quinta-feira, dia 10; 

 Na plataforma de inscrições, o participante terá de escolher o dia e intervalo horário 
em que pretende iniciar a sua participação, sendo os intervalos horários os seguintes: 

o 8h00 – 8h30; 
o 8h30 – 9h00; 
o 9h00 – 9h30; 
o 9h30 – 10h00; 
o 10h00 – 10h30; 
o 10h30 – 11h00; 
o 11h00 – 11h30; e 
o 11h30 – 12h00; 

 Em cada intervalo de 30 minutos serão aceites apenas 5 inscrições; 
o Por exemplo – se já estiverem inscritos 5 participantes para o dia 13, na janela 

temporal das 9h00 às 9h30, esta janela encerra. Os participantes serão 
ordenados por ondem de inscrição; 

 Após a inscrição, a Organização enviará um email de confirmação para o participante, 
onde constarão informações sobre: 

o A disponibilidades temporal selecionada; 
o O traçado da prova (em ficheiro GPX, KMZ e KML); 
o O dorsal virtual (que não é necessário usar durante a prova); e  
o O seguro de acidentes pessoais; 

 Não serão consideradas as inscrições que não respeitem o prazo de 3 dias anteriores à 
data de realização da prova; e 

 O participante cumpre os requisitos para realizar a prova somente após a receção do 
email de confirmação enviado pela Organização. 

 
 
6.1.1- Outras informações relevantes relativas à inscrição 
 
O participante poderá realizar os percursos tantas vezes quantas desejar. Contudo, para cada 
participação, terá de fazer nova inscrição. 
 
À semelhança do acima descrito, para se classificar no Duplo Trail, o participante deverá 
efetuar, pelo menos, duas inscrições e cumprir os dois percursos (Longo e Curto), no mês de 
dezembro. 
 
 
6.2- Custo da inscrição 
 
A inscrição é gratuita. Sublinha-se, todavia, que é obrigatória e contempla seguro de acidentes 
pessoais. 
 



 
6.3- Limite de participantes 
 
A prova tem um limite de 40 participações diárias, sejam essas participações no Trail Longo ou 
no Trail Curto. Este número é gerido automaticamente pela plataforma de inscrição.  
 
O limite de 40 participações diárias reflete o máximo de 5 participantes para cada uma das 8 
janelas temporais em que é possível a inscrição. 
 
 
6.4- Dorsal  
 
Na 4ª edição do Alcanena Trail, o dorsal será virtual. Tal como foi referido no ponto 5.1, a 
Organização remeterá ao participante um dorsal virtual com o seu número de participação. 
Não será necessária a sua utilização durante a prova. O dorsal serve, essencialmente, para 
atribuir a cada participante o seu número de prova. 
 
 
6.5- O que está incluído na inscrição  
 
Resumidamente, o que está incluído na inscrição é: 

 A participação na Prova; 
 O seguro de acidentes pessoais;  
 O dorsal virtual; 
 A classificação atualizada na página do Facebook da Prova; e 
 Um certificado de participação. 

 
 
7- INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
À semelhança das edições anteriores, a prova inicia-se e termina junto ao Pavilhão 
Gimnodesportivo de Minde (39º31´32.91”N 8º41´14.53”O) e, considerando o carater virtual da 
mesma, não está prevista a utilização de balneários, nem a possibilidade de tomar duche. 
 
 
8- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
8.1- Responsabilidade ambiental  
 
O atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos naturais 
(mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou outros. 
Deverá depositar os resíduos no recipiente de lixo mais próximo, ou transportá-lo até à linha 
da meta. Salienta-se que o percurso se desenvolve em Área Protegida do Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros, pelo que se reforça o apelo para a necessidade de ter um 
comportamento consciente, neste aspeto em particular. 
 
 
8.2- Direitos de imagem  
 



A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza 
aos organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma, 
pressupõe também a sua concordância para que a Organização possa utilizar a imagem do 
atleta para a promoção e difusão da prova, em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, 
vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.), e cede todos os 
direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem 
direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica.  
 
 
8.3- Apoio e emergência  
 
A prova, reitera-se e sublinha-se, é realizada em total autonomia, pelo participante. 
 
As forças de segurança e entidades de socorro terão conhecimento de que a 4ª edição do 
Alcanena Trail vai realizar-se e que terá um modelo alternativo. Ser-lhes-á disponibilizado o 
traçado de cada um dos percursos, assim como outras informações sobre a prova. 
 
Caso o participante tenha a necessidade de contactar alguma destas entidades, os contactos, 
em caso de emergência, são: 
 

 Bombeiros Municipais de Alcanena – 249 887 200; 
 Bombeiros Municipais de Minde – 249 840 122; e 
 GNR de Alcanena – 249 882 385. 

 
 
8.4- Diversos  
 
Os participantes são obrigados a respeitar as regras de trânsito nos cruzamentos da estrada.  
 
Os participantes são obrigados a auxiliar os acidentados. 
 
A Organização reserva-se o direito a realizar quaisquer modificações que considere necessárias 
relativamente ao que está previsto para a 4ª edição do Alcanena Trail.  
 
Este regulamento foi elaborado de acordo com o “regulamento tipo” da Associação de Trail 
Running de Portugal.  
 
 
9- CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos deste regulamento serão avaliados e resolvidos pela Organização, de cujas 
decisões não haverá recurso. 
 
 
 


