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CORRIDA DA CIÊNCIA 2011 

Regulamento 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e os Serviços 

de  Acção  Social  da  Universidade  de  Lisboa  ‐  SASUL  (através  do  seu 

Núcleo  de  Desporto,  Cultura  e  Bem‐estar),  organizam  a  Corrida  da 

Ciência, no dia 9 de Outubro, com início às 10h00, em Lisboa.   

A  Corrida  da  Ciência  insere‐se  nas  comemorações  do  Centenário  da 

FCUL. 

É uma prova de asfalto, com percurso de cerca de 7 km, partida na Rua 

da  Escola  Politécnica,  passagem  pelo  Largo  do  Rato,  Marquês  de 

Pombal, Saldanha, Campo Pequeno, Campo Grande e chegada na FCUL. 

É  aberta  à  população  em  geral,  sendo  especialmente  bem‐vinda  a 

comunidade  académica  e  científica  do  país  (estudantes,  funcionários 

docentes e não docentes, investigadores, etc), seus familiares e amigos, 

da FCUL em particular e do ensino superior em geral. 

Os  participantes  podem  aderir  à  vertente  de  corrida  ou  à  vertente  de 

marcha.  

 
2. INSCRIÇÃO 

Pode  inscrever‐se  qualquer  atleta  que  considere  possuir  robustez  e 

condição  física  para  realizar  a  prova,  sendo  que  a  organização  não  se 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responsabiliza por quaisquer acidentes ou danos sofridos pelos atletas, 

procurando, no entanto, garantir a segurança e assistência ao longo do 

percurso. 

 

As inscrições têm início no dia 15 de Setembro e terminam no dia 7 de 

Outubro de 2011.  

A  inscrição  é  individual  e  obrigatória  e  tem  um  custo  de  2,00€  (dois 

euros).  No  acto  de  inscrição,  os  participantes  receberão  um  kit  de 

inscrição. 

As inscrições podem ser efectuadas nos dias úteis: 

‐ entre as 09h00 e as 18h00, na Academia ULness (junto à Cantina 1 

da Universidade de Lisboa)    

OU 

‐ na tenda da Corrida da Ciência (junto ao edifício C6 da Faculdade 

de Ciências), entre as 11h00 e as 17h00,  sendo necessário ainda 

fornecer os seguintes dados: 

• cartão  de  cidadão  ou  bilhete  de  identidade,  e  número  de 

contribuinte, 

• cartão  de  estudante  ou  cartão  de  funcionário,  nos  casos 

aplicáveis. 

 

No  acto  de  inscrição,  os  alunos,  docentes  e  não  docentes  da  FCUL 

podem  declarar  a  sua  intenção  de  correr  por  um  (e  um  só) 

Departamento  da  FCUL,  sendo  considerado  vencedor  o  Departamento 

com as três melhores classificações individuais. 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Todos  os  atletas  inscritos  são  obrigados  a  aceitar  e  cumprir  este 

regulamento. 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO/DORSAIS 

Durante a prova, cada participante deverá ter colocado ao peito o dorsal 

fornecido  no  kit  de  inscrição,  sem  o  qual  poderão  ver  impedida  a  sua 

participação na prova.  

 

 

4. PROGRAMA/HORÁRIO 

09h30 – Acreditação (Jardim Botânico da UL) 

10h00 – Sessão de aquecimento 

10h30 – Partida (corrida e marcha) 

12h30 – Hora limite para chegada (FCUL) 

12h35 – Cerimónia de entrega de prémios 

Recomenda‐se  o  estacionamento  na  zona  da  Cidade  Universitária, 

podendo o  acesso  ao  Jardim Botânico  ser  realizado por Metropolitano 

(Estação L. Rato) 

 

 

5. PRÉMIOS 

Os  prémios  serão  atribuídos  pela  organização,  imediatamente  após  a 

conclusão da prova. 

Haverá  um  prémio  para  o  primeiro  classificado masculino  e  feminino, 

sem distinção de idade, bem como medalhas comemorativas individuais 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para  os  três  primeiros  classificados  masculinos  e  femininos.  Haverá 

ainda um troféu comemorativo para o Departamento da FCUL vencedor. 

A  Organização  poderá  também  distinguir  o  participante  que,  no  seu 

entender, demonstre mais originalidade. 

 

 

 

6. DIVERSOS 

A Organização da prova garantirá um posto de abastecimento de água a 

meio do percurso e outro na meta, bem como a presença de um serviço 

de Primeiros Socorros. 

Além  disso,  todos  os  participantes  estarão  cobertos  por  um  seguro 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. 

Não  é  permitido  o  acompanhamento  da  prova  por  veículos 

(motorizados,  velocípedes  ou  outros)  que  não  autorizados  pela 

Organização. 

 

 

7. RECLAMAÇÕES/CASOS OMISSOS 

As reclamações serão aceites apenas por escrito e até 10 minutos após a 

conclusão da prova. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização, 

e qualquer decisão tomada é da sua inteira e integral responsabilidade, 

não dando direito a apelo. 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8.a – PERCURSO 

 

 

 

 

o PARTIDA (ponto A): Jardim Botânico da UL; 

o Rua da Escola Politécnica; 

o Largo do Rato; 

o Rua Alexandre Herculano; 

o Rua Braamcamp;  

o Praça do Marquês de Pombal; 

o Av. Fontes Pereira de Melo; 

o Praça do Duque de Saldanha; 

o Avenida da República (pelos túneis); 

o Campo Grande: 

 Jardim; 

 Museu Rafael Bordalo Pinheiro; 

 Estátuas D. Afonso Henriques e D. João I 

 Museu da Cidade; 

 Horto do Campo Grande; 

o Alameda da Universidade de Lisboa; 

o Torre do Tombo; 

o CHEGADA (ponto B): FCUL (Edifício C6). 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8.b – PERCURSO 
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