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Bem-vindos, URBAN TRAILERS de Lisboa!  

O URBAN TRAIL LISBOA está finalmente de volta...e quase a chegar à cidade de Lisboa. 

Dia 24 Setembro (sábado) vai ser uma grande festa do desporto URBANO com partida marcada para 

as 21h na Praça do Comércio...e com um percurso que passa em TODAS as 7 colinas de Lisboa.         

E vai ser mais uma grande edição!  

 

Este é o GUIA DO EVENTO  

com toda a informação que precisas saber sobre o  

URBAN TRAIL LISBOA 2022 

 

1-DIAS, datas e horas do evento  
INSCRIÇÕES 
 

• As inscrições podem ser feitas “Online” até dia 22 Setembro. E nos dias 23 e 24 apenas se podem 
fazer inscrições no Local entrega de Kits! Ainda vais a tempo de convidar os teus amigos! 
Para garantires a personalização do dorsal com o teu nome, deves te inscrever até ao dia 21 às 12h!  
 

LEVANTAMENTO DORSAIS 
 

• Dias 23 e 24 Setembro na Estação Fluvial Sul - Sueste – das 10h às 21h 
Ao lado Praça do Comércio – (ver em baixo esquema 3 - Página 4) 

• Nestes dias ainda podem fazer a inscrição “Last Minute”, aqui neste local  
 

NO DIA DO EVENTO 
 

• 24 Setembro na Praça Do Comércio  

• 20h00 – Concentração  

• 20h30 – Fecho inscrições “Last Minute” (Caso exista ainda disponibilidade) 

• 20h30 – Início alinhamento Corredores  

• 20h50 – Corredores: Finalização do alinhamento e preparação para partida  

• 20h50 – Caminhada: início alinhamento  

• 21h00 – Partida Corredores = Praça do Comércio 

• 21h10 – Partida da Caminhada = Praça do Comércio 

• 22h45 – Entrega de Prémios 

• 24h00 – Fim do Evento URBAN TRAIL LISBOA  
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2-PERCURSO  

Vai ser um percurso com o que de melhor e mais icónico tem Lisboa. 

Vão passar por locais fantásticos e únicos da cidade, tais como a exclusividade de poderes entrar à noite 

dentro do Castelo São Jorge, ou percorrer TODAS as 7 colinas de Lisboa. (esquema 2 - Página 3) 

Vão também passar por; Miradouro Santa Catarina, Elevador da Bica, Bairro Alto, Miradouro São Pedro 

Alcântara, Elevador da Gloria, Metro dos Restauradores, Elevador do Lavra, Jardim do Torel, Metro Martim 

Moniz, Largo do Intendente, Miradouro Senhora do Monte, Graça, Panteão, Castelo São Jorge, Miradouro 

Portas do Sol, Alfama, Sé de Lisboa e Praça do Comércio....estejam preparados. 

Vai ser uma noite inesquecível em Lisboa.  

2.1-MAPA DO PERCURSO 

 
CORRIDA 10,5 km (Percurso Branco) CAMINHADA 7,5 km (Percurso Branco e desvia no Verde)  
Link para Visualizares o percurso na Internet  
Clicar aqui para no link visualizar a CORRIDA e a CAMINHADA 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1C2SGtm-622JLxdwXMd6Lsj_ibVOiRgA&usp=sharing 

Abastecimento 
Intermedio    

Largo 
Intendente        

Km 4,9 

Esquema 1  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1C2SGtm-622JLxdwXMd6Lsj_ibVOiRgA&usp=sharing
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2.2-PERCURSO: Locais icónicos e as 7 Colinas 
 

Quais as 7 Colinas de Lisboa e os locais onde o percurso as visita; 

1. Colina de Santa Catarina = Miradouro Santa Catarina no km 1.3) 
2. Colina das Chagas = Elevador da Bica no km 1.5) 
3. Colina de São Roque = Miradouro S. Pedro Alcântara no km 2.1, Elevador Gloria no km 2.3) 
4. Colina de Sant'Ana = Elevador do Lavra no km 3, Jardim do Torel no km 3,3) 
5. Colina de Santo André = Miradouro Sra. Monte no km 5.3, e da Graça no km 6) 
6. Colina de São Vicente = Igreja São Vicente Fora no km 7,3 (apenas a Corrida) 
7. Colina de São Jorge = Castelo São Jorge no km 8 para Corrida e no km 6,5 para Caminhada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A CORRER ou a CAMINHAR…diverte-te 
 
O evento é para TODOS! Algumas pessoas vão fazer o percurso dos 10 km a correr e a dar o máximo, outros 
vão mais devagar. Os caminhantes vão poder percorrer os 7 kms um pouco mais tranquilos. 
Todos vao passar por locais mágicos e emblemáticos da cidade de Lisboa...divirtam-se. 

Graça 

Largo Intendente;  

Local Abastecimento Água             

Km 4,9 

Esquema 2 
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3-Local LEVANTAMENTO DOS DORSAIS  
e inscrições “last minute” 
 

As nossas tendas estão no exterior lateral poente da Estação Fluvial Sul-Sueste 
(Estação do Metro “Praça do Comércio”  a 20 metros) 
 

• Dias 23 e 24 Setembro na Estação Fluvial Sul - Sueste – das 10h às 21h 
Av. Infante Dom Henrique, 1100-016 Lisboa 
Ao lado Praça do Comércio - (ver em baixo esquema 3) 
 

• Nestes dias ainda podes fazer a inscrição “Last Minute”, aqui neste local. 
 

Nas inscrições a partir de dia 21 às 12h, bem como as “Last Minute” o dorsal não é personalizado com 
o teu nome  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3  
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4-Kit PARTICIPANTE  
 O KIT Participante inclui; 

- Uma T-SHIRT técnica com banda refletora nas costas, um DORSAL numerado com chip (Corrida), um 

Dorsal numerado sem Chip (caminhada), 1 saco de costas URBAN TRAIL, abastecimento líquido em local 

intermédio (Largo Intendente) e na chegada na Praça do Comércio...e um percurso fantástico! 

(Nesta edição do Urban Trail Lisboa não serão entregues medalhas Finisher) 

 

Mas temos a NOVIDADE EXTRA que vamos oferecer a 

luz a TODOS os participantes!!! 

1 Lanterna de mão ou 1 Luz Frontal (*) 

(*) Preferencialmente a luz Frontal para os Corredores e Lanterna Mão para os 

Caminhantes! Distribuição Mediante Stock existente. 

Para levantamento do teu KIT é obrigatória a apresentação 

do comprovativo de inscrição ou CC. Também podes 

levantar os kits dos teus amigos ou colegas de equipa 

desde que leves os comprovativos de Inscrição. 

IMPORTANTE: Assegura-te que o teu DORSAL fica bem 

colocado e visível na frente da T-SHIRT.  

Não são permitidas entradas no alinhamento da partida 

nem entrar no Castelo São Jorge sem o DORSAL 

colocado 

 

5-COMO lá CHEGAR  

Transportes Públicos 

A melhor forma de chegar ao evento é de transportes publicos: Metro, Eléctricos, ou Autocarros. 

Nós aconselhamos que vás de METRO até à estação do “Terreiro do Paço” !  

É mesmo ali ao lado! 

NOTA: O evento tem “Bengaleiro” limitado a 200 Sacos. 

O que precisares deixar ficar no “Bengaleiro” APENAS pode ficar dentro dum saco.  

Saco esse que é o que está incluido no Kit Participação.   

Não nos responsabilizamos por qualquer objeto deixado no bengaleiro!   

Esquema 4  
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6-FOTOGRAFIAS - PASSATEMPO  
Vamos ter momentos únicos nesta que vai ser uma grande noite. Apelamos aos teus “dotes fotográficos” e 

pedir que captes os melhores momentos. Temos um Passatempo de fotografia aberto a todos os 

participantes! Com os Smartphones captem a noite do URBAN TRAIL LISBOA. 

REGRAS do Passatempo; 
1-Ser participante e Foto ser captada durante o evento 
2-Ter pelo menos um participante do evento na fotografia, e captar a magia do evento e da cidade Lisboa.3-
Cada participante pode enviar por email até duas fotos. O participante ao enviar as FOTO deve colocar no 
email o seu nome (primeiro e último), e número de dorsal. (OBRIGATÓRIO) 
4-As Foto devem ser enviadas até ao dia 28 Setembro para o email; info@urbantrailrun.com 
5-As fotos serão divulgadas num álbum coletivo no nosso Facebook até dia 2 Outubro 
6-Pede aos teus amigos para fazerem “Like nas tuas Fotos” 
7-As 10 fotos com mais Likes serão apuradas para o júri do URBAN TRAIL as avaliar 
8-O vencedor será divulgado dia 15 de Outubro no nosso Facebook 
9-Ao enviarem as Fotos e entrarem no Passatempo” estão a conceder os direitos de utilização dessas 
fotos à organização do URBAN TRAIL, para uso com fins promocionais deste evento, ou de futuros! 
 
Além disso, vamos ter muitos fotógrafos no percurso; 
 

A FOTOP vai tirar fotos aos participantes durante o percurso, nos locais mais icónicos da 
cidade de Lisboa. Dispõem de vários pacotes através dos quais os nossos corredores e 
caminhantes podem comprar as suas fotos. Se tiveres interessado compra já o teu pacote 
antecipado e ganha um desconto. Vais ser o primeiro a receber as tuas fotos. Acede a este 
link https://fotop.pt/fotos/eventos?evento=53813 
 

Não te esqueças de sorrir pois a cada esquina podes ter um encontro imediato com um fotógrafo!  

E no dia 24 Setembro, que seja uma grande noite para TODOS 

A Equipa URBAN TRAIL  

Segue-nos também no facebook 

https://www.facebook.com/urbantrailrun 

O Percurso  
URBAN TRAIL LISBOA  
passa por estas  
Juntas de Freguesia 

Com o 

Apoio 

mailto:info@urbantrailrun.com
https://fotop.pt/fotos/eventos?evento=53813
https://www.facebook.com/urbantrailrun

